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ÖNSÖZ 

Her ne kadar bu araştırmadan elde edilen bilgileri kaleme alan ben olduysamda bütün 
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danınışmanım Prof. Dr. Alpay Er’e teşekkür ederim. Ailem her konuda her zaman 
yanımda olduğu gibi bu çalışmam ve yüksek lisans dönemimde de benim hem 
rehberim hem maddi ve manevi destekçim olmuştur. Anneme ve babama varlıkları 
ve destekleri için teşekkür ederim. 

Bu araştırma konusunun seçilmesinde ve gelişmesinde gerek Can Yalman Design’da 
geçirdiğim çalışma hayatımın gerekse Can Yalman ve Korkut Tuzcu’nun bitmek 
bilmeyen ve bitmemesini dilediğim tartışmaları ve öncülükleri önemli rol oynamıştır. 
Her ikisine de çok teşekkür ederim. 

Bu araştırmanın yürütülebilmesi için değerli bilgilerini, süreçlerini ve deneyimlerini 
benimle paylaşan araştırmadaki sekiz ürünün tasarımcılarına yardımlarından dolayı; 
firma yetkililerine ise ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. 

Son olarak, tez çalışmam süresince büyük bir sabır ve dikkatle benimle konu 
üzerinde tartışan, yorum yapan, yol gösteren ve her aşamasında yardımını 
esirgemeyen Ali İlhan’a ayrıca çok teşekkür ederim. 

Haziran, 2006                                                                                              Işıl OYGÜR 
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ÖZET 

Kullanıcı, endüstriyel tasarım uygulamalarının her döneminde sıkça telaffuz edilen 
bir kriter olmakla birlikte 1990’li yılların ikinci yarısı itibari ile tasarım 
süreçlerindeki önemini arttırmıştır. Günümüzün pazar şartları, firmaların ve 
tasarımcıların kullanıcıyı sadece bir ölçüt olarak değerlendirmenin ötesinde bu 
bireylere, yaratıcılık, yenilik ve farklılık için ilham kaynağı olarak yaklaşmalarına 
sebep olmuştur. Bu nedenle tasarım disiplinleri, yeni fark edilen bu ilham 
kaynaklarını ‘kullanıcı’ yerine ‘insan’ olarak ele almaya; somut bilgiler kadar 
insanlarla ilgili soyut özellikleri de keşfetmeye yönelmişlerdir. Tasarım araştırmaları 
insanların dile getiremedikleri ihtiyaçlarını, duygularını, arzularını ve isteklerini 
algılayabilmenin yollarını aramaya başlamış; bu amaçla sosyal bilimlerde yer alan 
çeşitli araştırma metotları tasarıma adapte edilmiştir. İnsanların isteklerine daha iyi 
cevap verebilmek için kullanıcı-odaklı tasarım, katılımcı tasarım gibi sistematik 
yöntemler uygulamaya yönelmişlerdir. Rekabet, yenilik, ürünlerin karmaşıklığı vb. 
sebeplerden kaynaklanan ve kullanıcıyı odak noktası olarak alan bu tür yönelimlerle 
ulaşılmaya çalışılan amaçlardan bazıları endüstriyel tasarımcının muğlak kullanıcıyı 
daha iyi hayal edebilmesi, doğru kullanıcı modelleri geliştirebilmesi, kullanıcı 
gözünden dünyayı ve ürünleri değerlendirebilmesi yani kullanıcı ile empati 
kurabilmesidir. Bu sebepten, geliştirilen araştırma yöntemleri bir anlamda 
tasarımcının kullanıcı ile ilişki kurması için bir araç görevi görmektedir. Şimdiye 
kadar daha çok yaratıcıklarına ve sezilerine yer veren tasarımcıların insanlarla empati 
kurması ürünleri kim ve ne için tasarlamakta oldukları hakkında derinlemesine bilgi 
edinmelerine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle günümüzde endüstriyel tasarımcı-
kullanıcı ilişkisi gittikçe önem kazanmış, pazarda başarılı olacak ürünler 
geliştirebilmenin bu bağlamda iyi bir ilişki kurmakla mümkün olabileceği 
kavranmıştır. Buradan hareketle, bu araştırma kapsamında Türkiye’de tasarlanmış, 
üretilmiş sekiz ürünün endüstriyel tasarımcıları, üreticileri ve kullanıcıları ile 
gerçekleştirilen görüşmeler ve anketler yardımıyla endüstriyel tasarımcı-kullanıcı 
ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.   
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SUMMARY 

Although, “user” is frequently mentioned as a criteria in industrial design, its’ 
emphasis have been increased since the second half of the 1990’s. Nowadays market 
conditions have forced companies and industrial designers to approach users as a 
source of creativity, innovation and differentiation. Consequently design disciplines 
started to consider this new source of inspiration as “human” rather than “user” and 
have tried to reach humans’ intangible preferences as well as abstract ones. Design 
research has been focused to find out humans’ indefinable needs, emotions, desires 
and wants with modifying social science research methods. Systematic methods like 
user-centered design and participatory design have been used to reach user more 
efficiently. Although the reason for the use of these methods may vary from 
competition to search for innovation one of their goal is to help designers to better 
understand people, imagine users more efficiently and form correct user-models. In 
other words these methods help designer to better empathize with the users. 
Therefore the research methods become a tool to help designers to establish a 
relation with the users. Being able to empathize with users assist designer to 
understand to whom and for why they are designing. Hence the industrial designer-
user relationship become more important and the success of products have been 
closely relayed on these relations. From this approach, in this study, eight products 
which were designed, developed and produced by Turkish designers and engineers 
are investigated with the help of interviews and surveys to examine designer-user 
relationship in Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Bu bölüm yüksek lisans çalışmasında yürütülen araştırmaya giriş niteliği taşımakta, 

çalışmanın alt yapısını hazırlamakta ve bu çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, bu bölümün sonunda çalışmada yer alan bölümlerin kısa özetlerine yer 

verilmektedir. 

1.1. Giriş ve Çalışmanın Amacı                

Endüstriyel tasarım disiplininin tarih içindeki gelişimi, üretilen ürünlerinin ve 

dolayısı ile ürün geliştirme süreçlerinin dönemlere göre farklı kriterlere 

yoğunlaştığını göstermektedir. Bir dönemin bol bezemeli ürünleri zaman içinde 

fonksiyonelliğin öneminin artması ile daha yalın bir dile kavuşmuş ve tasarım 

sürecine işlevsellik hakim olmuştur (Margolin, 1988; Cagan ve Vogel, 2002; Pantzar, 

1997). Ardından, rekabetin artması, kalite akımını beraberinde getirmiş ve 

endüstriyel tasarım kalite odaklı ürünler geliştirmeye hizmet etmiştir (Jenson, 2002; 

Margolin, 2002b; Coates, 2003). Son 10 yıl içinde fonksiyonellik ve rekabet 

konusunda pazarda eşitlik sağlamaya başlayan firmalar, farklılık yaratabilmek ve 

pazarda öne çıkabilmek için kullanıcılara yönelmişlerdir (Nussbaum, 2005; 

Rothstein, 1999).   

Yenilikçi ürünler geliştirebilmek ve farklılaşabilmek için kullanıcılara yönelen 

firmalar ve tasarımcılar bu ilham kaynaklarının sadece ‘kullanıcı’ olarak değil, 

‘insan’ olarak incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Sanders, 2002a; Buchanan, 

2001).  İnsanları araştırmaya, ihtiyaçlarını tespit etmeye, zevklerini ve isteklerini 

anlamaya eskisinden daha fazla önem vermektedirler. Bu nedenle, her geçen gün 

‘kullanıcı’ kavramı tasarım süreci içindeki yerini artarak almaktadır. Sosyal 

bilimlerden ve fen bilimlerinden tasarıma adapte edilen araştırma modelleri (Dodd, 

2001, Sanders, 2000a) yardımıyla kullanıcı-odaklı tasarım, katılımcı tasarım, 

etnografik araştırma gibi sistematik metotlar günümüzde sıkça başvurulan yöntemler 

haline gelmektedir (Cagan ve diğ., 2002; The Design Council, 2006). Bu yöntemler 
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insanların somut yanlarının yanı sıra soyut taraflarının da başarılı bir ürün ve tasarım 

stratejisi geliştirmek için incelenmesini olanaklı kılmaktadır (Rothstein, 2003; The 

Design Council, 2006). Günümüzde uluslararası firmalar ve tasarım danışmanlık 

ofisleri tarafından yaygın olarak kullanılan bu yöntemler, Herman Miller (Deasy et 

al., 2001), IDEO (Kelley, 2001), Fitch (O’Sullivan, 2001), SonicRim (Sanders, 

2000a) gibi öncü firmalarca ürün geliştirme sürecinde yerini almış ve bu metotlar 

yenilikçi ürün geliştirebilmenin en önemli hususlarından biri olarak adlandırılmıştır.  

Kullanıcıları araştırmak için özellikle gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bu 

yöntemler, günümüzde tasarımcı-kullanıcı ilişkisine de daha fazla dikkat 

çekmektedir. Tasarımcı-kullanıcı ilişkisi yakın tarihe kadar kullanıcı ile tasarımcı 

arasındaki karşılıklı bilgi aktarımından çok, ürün üzerinden yürütülen tek yönlü bir 

bilgi alışverişine dayanmaktadır (Oliveira ve Baranauskas, 1998). Günümüzde ise 

tasarımcıların kullanıcıları tanıması, ne istediklerini anlayabilmesi hedefe yönelik 

tasarımlar yapabilme sürecinde başat bir rol oynamaya başlamıştır (Margolin, 1988). 

Ürünlerin pazar başarısı için endüstriyel tasarımcı ile kullanıcı arasındaki bu ilişkinin 

öneminin anlaşılması, doğru kurulabilmesi ve incelenmesi gerekmektedir (Gullikson, 

2004; Margolin, 1997). Bu durum tasarımcıyı kullanıcıyı araştırmak yönünde daha 

çok uğraşmaya ve yenilikçi yöntemler geliştirmeye itmektedir. Gerekli olan bu 

iletişimi sağlayabilmek için çağımızda tasarımcı ofisin dışında da çalışmalar 

yürütmekte, kullanıcılarla birebir görüşmeler yapmakta, bu kişilerle ilişki kurmakta 

ve gittikçe araştırmacı bir karakter kazanmaktadır (Sade, 2001a). Araştırma 

yöntemlerini hedefe yönelik yolda bir araç olarak kullanan tasarımcı buradan elde 

ettiği bilgileri ‘kullanıcı-modelleri’ geliştirmek, dünyayı bu kişilerin gözünden 

görmek ve kullanıcılar ile empati kurmak amacı ile kullanmaktadır (Sanders ve 

Williams, 2001; Martin ve Schmidt, 2001; Sanders, 2002a). 

Bununla birlikte, bu yöntemlerle toplanan verilerin doğru yorumlanabilmesi karşılıklı 

iki grubun arasındaki farkların minimum olmasını gerektirmektedir. Ancak tabiidir ki 

tasarımcılar ve kullanıcılar arasında eğitim seviyesi, ekonomik düzey, sosyo-kültürel 

konum gibi alanlarda pek çok farklılık bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcıların ürünlere 

bakış açısı ve yaklaşımı tasarımcılara göre değişiklik göstermektedir (Hsu ve diğ., 

1998). Bu sebeplerden ortalama bir tasarımcı toplumun geniş bir kitlesini temsil 

etmemektedir (McDonagh ve diğ., 2002). Bu durum dolayısı ile farklı konumlardaki 
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insanlar arasında empati kurmanın zorluğu (Dökmen, 2004), sistematik yöntemlerin 

kullanıldığı koşullarda bile tasarımcı ile kullanıcı arasında sağlıklı bir ilişkinin 

kurulmasındaki ve elde edilen bilgilerin objektif bir şekilde yorumlanmasındaki 

zorluğa dikkati çekmektedir.  

Bu zorluklara ek olarak Türkiye örneğinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde 

tasarımcı ile kullanıcı arasındaki farklar daha da açılmaktadır. Bu da özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde tasarımcının kullanıcıyla empati kurabilmesinin zorluğunu 

vurgulamaktadır. Bu durumun yanı sıra Türkiye gibi yeni gelişmekte olan ülkelerde 

kullanıcı-odaklı bir tasarım anlayışının ne kadar uygulanabilir olduğu da 

bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar gelişmekte olan ülkelerde tasarımın kullanıcı 

ihtiyaçları yerine rekabet ekonomisine odaklandığını göstermektedir ve tasarımın 

politikasının günümüz şartlarında yeniden ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır 

(Buchanan, 2001; Amir, 2004).  

Bütün bu bulgulardan hareketle, bu çalışmanın amacı gelişmekte olan bir ülke 

konumundaki Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımcılarının kullanıcılarla ilişki 

kurmak için geliştirdiği yöntemlerin araştırılmasıdır. Yürütülen çalışma ile 

Türkiye’de endüstriyel tasarımcıların ve firmaların kullanıcıyı tasarım sürecinde ne 

şekilde ele aldıkları, Türk kullanıcısını nasıl değerlendirdikleri ve ürün geliştirme 

sürecinde kullandıkları kullanıcı-modelleri ile ürünlerin gerçek hayattaki 

kullanıcılarının ne kadar örtüştüğü ortaya konmaya çalışılacaktır. Tasarımcıların 

kullanıcı öngörülerini dayandırdığı temeller incelenecek ve tasarımcılar gözünden 

kullanıcının tasarımdaki önemi araştırılacaktır. Sonuç bölümünde yapılan tespitler 

doğrultusunda Türkiye özelinde kullanıcının süreçlerdeki öneminin arttırılabilmesi 

için başvurulabilecek değişikliklere yer verilecektir. 

1.2. Çalışmanın İçeriği 

Bu çalışma şu bölümleri içermektedir: 

1. Bölüm (Giriş) araştırmanın temelini ve amacını açıklamaktadır. Ayrıca 

araştırmanın genel bir perspektifini çizebilmek için çalışmada yer alan bölümlerin 

özetlerini içermektedir. 
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2. Bölüm (Endüstriyel Tasarım ve Kullanıcı Üzerine Terminolojik Bir Çerçeve) 

araştırma süresince üzerinde tartışılan terimlerin birbirleri ile ilişkisini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, endüstriyel tasarım ve endüstriyel tasarım 

süreçlerinde ürünlerin hedef kitlesi olarak değerlendirilen kişilere dair terimler bir 

arada incelenmektedir. 

3. Bölüm (Endüstriyel Tasarım Süreçlerinde Kullanıcı Yaklaşımları) kapsamında 

endüstri ürünleri tasarımında artan önemde yer alan kullanıcı vurgusunun arkasındaki 

sebepler ve yeni ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcının yer alması amacıyla 

uygulanan metotlar incelenecektir. 

4. Bölüm (Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi) araştırmanın da başlığı olan 

endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisine değinmektedir. Bu ilişkinin açıklanmasının 

ardından günümüzde endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin önem kazanmasına 

sebep olan tasarım disiplinindeki değişimlere, bu ilişkinin kurulabilmesi için 

tasarımcılarca kullanılan yöntemlere ve tasarım ofislerinin ve firmaların endüstriyel 

tasarım süreçlerinde kullanıcıyı ele alma tarzlarına değinilecektir. 

5. Bölüm (Araştırma Metodolojisi) çalışma boyunca kullanılan araştırma 

metotlarının tanıtılması amacını gütmektedir. Araştırmanın amaçlarını, uygun 

metotların belirlenmesinde göz önünde bulundurulan kriterleri, alan çalışmasında yer 

alan ürünlerin seçimini ve araştırmanın uygulanmasında izlenen taslağı içermektedir. 

6. Bölüm (Ön Araştırma) araştırmanın deneye dayalı kısmını oluşturacak çalışmaya 

bir ön hazırlık olarak yürütülen pilot çalışmayı tanıtmaktadır. Ön araştırmada 

kullanılan yöntemler, çalışmanın uygulanışı, elde edilen bulgular incelenmektedir. 

Ön araştırmada karşılan problemlere, bu problemleri aşmak için ampirik çalışmada 

yapılması gereken değişikliklere değinilmektedir. 

7. Bölüm (Araştırma Bulguları) çalışma kapsamında yürütülen araştırmanın 

bulgularına yer vermektedir. Tasarımcıları, üretici firmaları ve kullanıcıları içeren üç 

gruptan oluşan araştırma dahilinde yürütülen görüşmeler ve anket çalışmaları yoluyla 

toplanan veriler ilgili başlıklar altında analiz edilmektedir. 

8. Bölüm (Sonuç ve Tartışma) araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Araştırmanın 

amacında belirtilen maddeler elde edilen sonuçlar doğrultusunda tartışılmaktadır. 
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2. ENDÜSTRİYEL TASARIM VE KULLANICI ÜZERİNE TERMİNOLOJİK 

BİR ÇERÇEVE 

Bu bölüm, araştırma kapsamında üzerinde tartışılan terimlerin birbirleri ile ilişkisini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu maksatla, endüstriyel tasarım ve endüstriyel 

tasarım süreçlerinde ürünlerin hedef kitlesi olarak değerlendirilen kişilere dair 

terimler bir arada incelenmektedir. Bu sayede kullanıcı teriminin, mesleki terimlerin 

tanımlanmasındaki önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. 

2.1. Giriş 

Tasarım ve endüstriyel tasarım günümüzde herkes tarafından kabul gören tek bir 

açıklamaya sahip değildir (The Design Council, 2006; Margolin, 1989; Lawson, 

1997). Gerek akademik çalışmalarca gerek endüstriyel tasarımcılarca gerekse ilgili 

meslek kuruluşlarınca endüstriyel tasarım, farklı bakış açılarını ve uygulamada önem 

kazanan değişik faktörleri vurgulamak için değişik içeriklerle tanımlanmaktadır.  

Endüstriyel tasarımcıların karşısına hedef kitle olarak çıkabilen bu bireyler, kullanıcı, 

müşteri, tüketici, paydaş ve daha birçok farklı isimle anılmaktadır. Ürünlerin ister 

nihai kullanıcısı, ister üreticisi, ister servis sağlayıcısı olsun ürünle ilişki kuran tüm 

bu insanlar endüstriyel tasarım süreçlerine önemli girdiler sağlamaktadır. Bu nedenle 

bu kişilerin tasarım disiplininin tanımlanması ve tasarım süreçlerinin yürütülmesinde 

önemli bir yere sahip olmaları beklenmektedir (Sanders, 1999; Kristensson ve diğ., 

2002).  

Bu bireylerin endüstriyel tasarımdaki önemini incelemek öncelikli olarak terimlere 

yönelik çerçevelerin belirlenmesi ve ilişkilerin incelenmesi ile mümkündür. Tanımlar 

endüstriyel tasarım çalışmalarının dönemler içindeki farklılığını, zaman içinde 

gelişimini, mesleki kapsamda hangi kriterlere yoğunlaştığını da yansıtmaktadır. 

Tanımlardaki bu değişimlerde endüstriyel tasarım süreçlerinde ürünlerin hedef kitlesi 

olarak değerlendirilen kişilerin yer bulması da beklenmektedir. Bu nedenle 

terimlerde ‘kullanıcı’ kelimesinin araştırılması, mesleki uygulamalarda kullanıcının 
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yerini ve önemini vurgulamak açısından gerekli görülmektedir. Bu amaçla, 

çalışmanın diğer kısımlarına geçmeden önce, terimlerin tanımlarına ve bu terimlerde 

kullanıcının yerine yer verilmektedir. 

2.2. Ürünlerin Hedef Kitlesinin Tanımlanması 

Ürünlerin varlık sebeplerinin insanlar için yarar sağlamak olduğu düşüncesinden yola 

çıkılacak olursa (Papanek, 1971; Norman, 2002; Amir, 2004), ürünler kadar 

ürünlerin yarar sağladığı bu kişilerin de endüstriyel tasarım disiplinince tanımlanması 

ve endüstriyel tasarım terimlerindeki yeri önem kazanır. Bununla birlikte, 

günümüzdeki terminoloji çeşitliliğine rağmen ürünün hedef kitlesi olan kişileri 

isimlendirmek gerektiğinde akla ilk gelen ‘kullanıcı’ terimi olmaktadır. Pek çok kişi 

kullanıcı teriminin ne olduğunu zihinlerinde canlandırabilmekle birlikte tasarım 

disiplinlerinde kullanıcı teriminin karşıladığı kişileri tanımlamakta 

zorlanabilmektedir. Sade’nin (2001a) makalesinde ara bilgi olarak yer verdiği gibi 

“kullanıcı bazı yazılarda bir ürünle karşı karşıya gelen herkesi içermektedir” 

tanımından hareketle kullanıcı teriminin birbirinden farklı insan grupları yerine 

kullanılabileceği sonucuna varılabilmektedir. Ürün üretiminden imha edilmesine 

kadar çeşitli kişilerin elinden geçmekte ve yaşam evresinin her aşamada farklı bir 

hedef kitlesine hitap etmektedir. Ayrıca ürün çeşidine ve ürünle olan ilişkiye göre 

değişebilen bu kişiler, hem ürünlerin iletişim kurdukları kişi sayısının fazlalığını 

temsil etmekte hem de ürünün ulaştığı kullanıcı çeşitliliğinin altını çizmektedir. 

Sanders (2001) tasarımın hedef kitlesinin sınıflandırılmasının tasarımın kimler için 

yapılmakta olduğunun belirli ve kesin alanlarla sınırlanmasına sebep olduğuna 

değinmektedir. Bu sınırlama içinde gerek literatürde gerekse farklı meslek dallarında 

en sık karşılaşılan terimler kullanıcı, nihai kullanıcı, tüketici, müşteri, alıcı ve paydaş 

olmaktadır. 

2.2.1. Kullanıcı 

The American Heritage Dictionary (2006) kullanıcıyı çok yalın bir şekilde “kullanan 

kişi” olarak tanımlar. Bu tanımda neyin, nasıl, nerede kullanıldığına yer vermez. 

Ürünü kullanma şansını yakalayan herkesi kullanıcı olarak adlandırır.  

Belirtilen tanımdan hareketle bir tasarımcı için ‘kullanıcı’ tasarlanmış ürünleri 

kullanmakta olan kişiler olarak ele alınabilir. Bununla birlikte, her zaman bir ürünü 
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satın alan kişi o ürünün kullanıcısı olmadığı gibi her ürünü kullanan kişi de o ürünün 

sahibi değildir. Bir ofis ortamındaki kahve makinesi o iş yerinin sahibine ait olmakla 

birlikte, ürünün sahibi yerine daha çok iş yerinde çalışan kişilerin kullanımına 

sunulmuştur. Bu durumda iş yerinin sahibi yerine çalışanlar kahve makinesinin 

kullanıcısı durumundadırlar. Bu durum göstermektedir ki satın alınmayan bir ürünün 

kullanıcısı olunabilmektedir. Bu durumu en iyi örnekleyen koşullardan birini 

hediyeler teşkil etmektedir. Bir başkasına hediye olarak alınan bir cezve satın alan 

kişinin kullanımına hiçbir zaman hizmet etmeyecek olsa da bu ürünün alıcısı o kişi 

olmaktadır. Bu durumda da ürünü satın alan bu kişiler tüketici, alıcı, müşteri olarak 

adlandırılabildikleri halde kullanıcı olarak adlandırılmamaktadırlar. Ürünün hediye 

edildiği kişi ise alıcı veya müşteri olarak adlandırılamazken, cezvenin kullanıcısı 

olmaktadır.  

Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi tüketici, müşteri, alıcı ve kullanıcı birbirine çok 

yakın anlamlara sahiptir. Bu kelimeler içinden kullanıcı terimi diğerleri arasında 

tasarımcılar tarafından daha çok tercih edilen ve daha yaygın olarak kullanılandır. 

Tasarımcılar ürünlerini alan kişilere tüketici olarak değil de ürünlerini kullandıkları 

için belli bir deneyim edinen kişiler olarak yani kullanıcılar olarak yaklaşmaktadırlar 

(Sanders ve Dandavate, 1999). Bu nedenle ‘kullanıcı’ tasarımcıların ana ilgi 

alanlarından biri olarak tanımlar (Wasson, 2000). 

2.2.2. Nihai Kullanıcı 

İngilizce’de ‘end user’ olarak adlandırılan nihai kullanıcı “bir ürünün son kullanıcısı, 

ürünün kendisi için tasarlanmakta olduğu kişi”dir (The American Heritage 

Dictionary, 2006). 

Kullanıcıya yönelik sözcükler içinde tasarım kelimesine tek yer veren terim ‘nihai 

kullanıcı’dır. Çünkü nihai kullanıcı bir ürün geliştirilirken esas ulaşılması hedeflenen 

kişiyi tanımlamaktadır. Oysaki nihai kullanıcı bir ürünün ilk ve son kullanıcısı 

olmayabilmektedir. Örneğin bir içecek şişesi ‘nihai kullanıcı’ teriminin tanımından 

hareketle onu içecek kişi için tasarlanmakta olsa da bu içme işlemi bir lokantada 

gerçekleşiyorsa garsonlar ve görevlilerde o şişeyi açıp, bardaklara servisi yapan 

kişiler olarak şişeyle hedeflenen nihai kullanıcıdan daha fazla ilişki kurmakta ve 

ürününü esas kullanıcılarından biri olmaktadır. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi 
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tasarım sadece nihai kullanıcıya değil, çok daha geniş bir hedef kitlesine hitap 

etmeye çalışmaktadır. 

2.2.3 Tüketici 

“Tüketen kişi; ürünleri ve servisleri satış, imalat veya üretimde kullanılmak amacı 

yerine özellikle kendi kullanımı ve mülkiyeti için elde eden kişi” (The American 

Heritage Dictionary, 2006) açıklaması İngilizce’de ‘consumer’ kelimesi olarak 

karşılık bulan tüketici terimine aittir. 

Tüketici, ürünlere veya servislere harcamak amacıyla belli bir bütçeye sahip kişi 

olarak görülür (The Wikipedia Encyclopedia, 2006). Burada tüketicinin kararı kendi 

tercihlerine dayanmaktadır ve bu tercihler tüketiciden tüketiciye değişmektedir. 

Mesela tüketici tercihini kendine daha fazla yarar sağlayacak ürünü seçmek veya 

daha kaliteli görünen ürünü satın almak yönünde yapabilmektedir (The Wikipedia 

Encyclopedia, 2006).  

Hasdoğan (1993) kullanıcının bir ürününden beklentilerini üç evreye ayırırken kendi 

kullanıcı terimini de tanımlar. Hasdoğan (1993) bir kişinin ürünün potansiyel 

kullanıcısı olarak gözetilsin ya da gözetilmesin, bir ürünle bir mağaza vitrininde veya 

katalogda karşı karşıya geldiğinde ‘tüketici’ olarak adlandırılabileceğini söyler. 

Diğer bir deyişle ürünün kullanıcısı olma potansiyeline sahip kişiler ‘tüketici’ olarak 

adlandırmaktadırlar (Hasdoğan, 1993). 

Hasdoğan’ın (1993) de örneğinde olduğu gibi tasarımcılar ürünlerini kullanan veya 

kullanacak olan kişileri ‘kullanıcı’ olarak adlandırmayı tercih ederken ‘tüketici’ 

teriminin karşıladığı insan topluluğunu kullanıcıdan ayırmaktadırlar. Tasarımcıların 

aksine pazarlamacılar ve iş adamları yani kendini üretici olarak adlandıran kişiler 

daha çok tüketici terimini kullanmayı yeğlemektedirler. Bunun nedeni 

pazarlamacılar, firmalar, iş adamları tarafında tüketicinin günümüzde gittikçe artan 

önem sahip olması ve üretici kelimesinin zıttının tüketici olarak karşılık bulmasıdır. 

Pazardaki yarışın bir sonucu olarak firmalar tüketicilerini “ürünlerini satın alan” 

kişiler olarak görmek yerine ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanması, memnuniyetleri 

için yatırım yapılması gereken bireyler olarak görmektedirler (The Wikipedia 

Encyclopedia, 2006). Bu da onları kullanıcı yerine daha yaygın olarak ‘tüketici’ 

terimini kullanmaya itmektedir. 

 8



İş adamları, iktisatçılar ve pazarlamacıların gündelik hayatta da insanlar hakkındaki 

konuşmalarında tüketici terimini kullanmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Bu 

kişiler tüketici terimini kullandıkları dönemlerin hepsinde kendi ürünlerini tüketen 

kişilerden bahsetmemektedirler (The Wikipedia Encyclopedia, 2006). İnsan kelimesi 

yerine tüketiciyi kullanmaya yatkındırlar ve bu sebepten tüketici terimi gündelik 

hayatta yaygın olarak sözlük anlamının dışında da kullanılmaktadır.   

2.2.4. Müşteri 

Müşteri terimi “ürünleri ve servisleri satın alan kişi” (The American Heritage 

Dictionary, 2006) olarak tanımlanır. 

Müşteri terimi İngilizce’deki karşılığı olan ‘customer’ kelimesinin kökü olan 

‘custom’dan türetilmiştir. ‘Custom’ İngilizce’de alışkanlık anlamına gelmektedir. 

Müşteri kelimesi de kökü gibi alışkanlık manasını taşımaktadır. Benzeri yerine belli 

bir mağazaya sattığı ürünleri satın alma alışkanlığı ile gelme adeti olan kişi 

anlamında kullanılmaktadır (The Wikipedia Encyclopedia, 2006). Bu nedenle 

mağaza sahibi müşteri olarak adlandırdığı kişi ile iyi ilişkiler kurmalıdır ki bu kişi bu 

alışkanlığından vazgeçmesin. Bu ilişki mağaza sahibini müşterisinin bedenini, 

tercihleri veya zevklerini öğrenmesi ve aklında tutması gibi gerekliliklere 

itebilmektedir (The Wikipedia Encyclopedia, 2006). 

2.2.5. Alıcı 

“Satın alan kişi; özellikle bir perakende dükkanından satın alan kişi” (The American 

Heritage Dictionary, 2006) tanımı İngilizce’de ‘buyer’ kelimesi ve Türkçe’de ‘alıcı’ 

kelimesine aittir. 

2.2.6. Paydaş  

İngilizce’deki ‘stakeholder’ kelimesi Türkçe’ye paydaş olarak çevrilmekle birlikte bu 

terim İngilizce’deki anlamını birebir karşılamakta yeterli olmamaktadır. “Bir 

yatırımda olduğu gibi, hissesi veya merakı olan kişi” (The American Heritage 

Dictionary, 2006) olarak tanımlanan paydaş çeşitli insan gruplarının yerine 

geçebilmektedir. Örneğin, “Şirketin boyutu gözetilmeksizin ürün geliştirme 

sürecinde yer alan herkes paydaş olarak adlandırılır” (Cagan ve Vogel, 2002). Yerine 

göre üreticiler, bayiler, satıcılar bir ürünün paydaşları olarak ele alınabilmektedir 

(Sanders, 1999). Bir ürünün tasarımında bu kişilerden alınan geri bildirimler 
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kullanıldığı (Esener, 2006) gibi bu kişilerin istekleri, ihtiyaçları ve önerileri de en az 

kullanıcılar kadar göz önünde bulundurulmaktadır (Sanders, 1999). 

2.3. Terimlerin Literatürde Kullanımı  

Ürünlerin hedef kitlesini karşılamak amacıyla başvurulan terimlerin literatürdeki 

kullanımları değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler yazarların bakış açılarındaki 

farklılıklara dayandığı gibi farklı meslek gruplarının kişilere olan yaklaşımından da 

ileri gelmektedir. En genel yaklaşım tasarım disiplinin kullanıcı, pazarlama ve 

benzeri alanların tüketici, mağaza sahiplerinin ve satıcıların ise müşteri terimini 

kullandıkları yönündedir.  

Meslek gruplarının farklı terimleri tercih etmeleri yıllardır süregelen alışkanlıklara 

dayandırılmaktadır (Sanders ve Suarez, 2001). Örneğin pazar araştırmasının ‘tüketici 

davranışı uzmanı’ (consumer behaviour expert) diye adlandırmayı tercih ettiği kişi 

kullanılabilirlilik araştırmasında ‘kullanıcı deneyimi uzmanı’ (user experience 

expert) olarak geçmektedir (Sanders ve Suarez,  2001). Yeni yaklaşımlarsa bu gibi 

isimlendirmelerin kaldırılıp yerine bütün bu kişilere insan, birey olarak bakılmasına 

yönelmektedir (Sanders, 2001; Sanders ve Suarez, 2001). 

Pazar araştırmacıları bireyleri belli rollere göre sınıflandırmakta ve araştırmalarını 

buna göre yapmaktadır. Bu kişilerce ürünü satın alan kişiler müşteri, pazarda dolaşan 

kişiler tüketici ve ürünleri kullanan kişilerde kullanıcıdır (Sanders ve Williams, 

2001). Sanders ve Williams (2001) bu yaklaşımın insanları dar kategoriler içine 

oturtmaktan başka bir işe yaramadığını, tasarımda bu kişilere daha farklı açıdan 

bakılması gerektiğini belirtmekte ve yaratıcı bireyler olarak yaklaşılması gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. 

Meslek gruplarının yaklaşımlarındaki farklar yazarlar için de geçerlidir. Bazı 

yazarlar tüketiciyi sadece satın alma kararında yer alan kişiler olarak görmek yerine 

ürünü görsel olarak tüketen kişileri de tüketici olarak adlandırmaktadırlar (Crilly ve 

diğ.,  2004). 

Tasarımcıların terimleri kullanımları da farklılık göstermektedir. Örneğin, Dreyfuss 

1955’de yazdığı kitabında tasarımda kullanıcının önemini vurgulamakta ve kullanıcı 

terimi yerine kitabın genelinde tüketici terimini kullanmayı tercih etmektedir.  
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2.4. Tasarım Disiplinlerinde Kullanıcı 

Tasarım terimi günümüzde temel olarak iki farklı kavramı karşılamak için 

kullanılmaktadır. Bu kavramlardan ilki tasarımı bir insan aktivitesi olarak 

tanımlamaya ikincisi ise tasarımın bir disiplin olarak tanımını yapmaya 

çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı tasarım terimi, sözlük karşılığı olarak birçok 

tanıma ve bu kelimeden türetilmiş birçok başka uğraş alanına sahiptir. Bütün bu 

terimlerin tanımlarında kullanıcının yeri ise yazardan yazara ve dönemden döneme 

değişen önemi yansıtmaktadır. 

Etimoloji tasarım teriminin kökünü Latinceye dayandırır. Terimin İngilizce karşılığı 

olan ‘design’ kelimesinin Latince’deki ‘de’ ve ‘signare’ kelimelerinden geldiğini ve 

anlamının “bir şey yapmak; bir şeyi bir işaretle farklılaştırmak; ona bir anlam 

vermek; diğer nesnelerle, sahipleriyle, kullanıcılarıyla ve tanrıyla olan ilişkisini 

belirlemek“ olarak tanımlar (Krippendorff, 1989; The American Heritage Dictionary, 

2006). Tasarımın bu şekildeki sözcük karşılığında kullanıcı; nesnelerle ve tanrıyla 

eşit bir önemde vurgulanmaktadır. 

Türkçe de ise tasarım kelimesi ‘tasarı’ kökünden türemektedir (Bayazıt, 2003). 

“Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje” olarak 

tanımlanan ‘tasarı’ kelimesi (TDK Sözlüğü, 2006) -m ekini alınca “bir plan ya da 

eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; biçim vermek ya da üretilmek üzere 

zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şey, bir sonucu hazırlayan adımların ortaya 

konulduğu zihni bir proje ya da şema” olarak açıklanır (Bayazıt, 2003). 

Günümüz uluslararası sözlüklerinde ise tasarım terimi, fiil ve isim olmak üzere 

birbirinden farklı bir sürü karşılık bulmaktadır. Yaygın olarak kullanımlarından biri 

The American Heritage Dictionary (2006) tarafından tanımlanan “parçaların veya 

detayların belli bir amaçla veya yaratıcı bir şekilde düzenlenmesi”dir. Bununla 

birlikte sözcük karşılıkları yaygın olarak tasarımı sorunlara çözüm üreten bir uğraş 

yerine görünümle ilgili ve kozmetik bir çalışma olarak tanımlar. Sözlükte karşılık 

bulduğu “bir çizim veya taslak”, “tasarlanmış herhangi bir şey, özellikle dekoratif 

veya sanatsal bir çalışma”, “dekoratif bir desen” veya “genellikle grafik bir form 

olmak üzere, sistematik bir şekilde planlamak” açıklamaları bu durumu 

özetlemektedir (The American Heritage Dictionary, 2006). 
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Bu açıklamalardan hareketle günümüzde bile hala tasarımın ürün geliştirme 

süreçlerinin sonunda uygulanan, ürünün dış yüzeyi ve nasıl göründüğü ile ilgili 

olduğuna dair yanlış bir görüş yaygındır (The Design Council, 2006). Tasarım her ne 

kadar bu gibi aktiviteleri de içerse de, profesyonel anlamda “iyi tasarım” olarak 

adlandırılan aktiviteler estetiğe önem vermekle birlikte daha kapsamlı ve derin bir 

içeriğe sahiptir (The Design Council, 2006). 

Sözlükler tasarım terimini bir sürü tanımla karşılasalar da The Design Council (2006) 

tasarım ve bu uğraş alanının gerçek içeriği için bir tek açıklama yapmanın olanaksız 

olduğuna değinir. Tasarımın her yerde olduğunu ve onu tek bir tanımla ifade etmenin 

ya çok özellikli ya da çok geniş sonuçlara sebep olacağına belirtir. Bununla birlikte, 

tasarımı disiplinini tanımlamak için tasarımcı Richard Seymour tarafından 2002’de 

yapılan bir açıklamaya yer verir. Seymour tasarımı “şeyleri insanlar için daha iyi 

yapmak” olarak tanımlar. Bu terim tasarımın birçok faktör yerine ilk ve en önemli 

olarak insan davranışına ve yaşam kalitesine odaklandığını ortaya koymaktadır (The 

Design Council, 2006).   

Bu tanım tasarımın güzellikten, kozmetikten çok ana amacını vurgulamakla birlikte 

sınırlarını çizmek konusunda yetersiz kalmaktadır. The Design Council’ın  (2006) da 

kabul ettiği üzere, bu tanımdan hareketle bir hemşire veya yol süpüren belediye 

görevlisi de kendini tasarım yapan biri olarak değerlendirebilmektedir. 

Victor Papanek’in 1971 yılında yaptığı tasarım tanımı da Seymour’un tanımına 

yakındır. O bütün insanların tasarımcı olduğunu ve bir çekmeceyi temizlemenin, 

yeniden yerleştirmenin veya bir kek yapmanın da en az şiir yazmak, tablo boyamak 

kadar tasarım olduğunu söylemektedir. Ardından tasarımı “anlamlı bir düzen ortaya 

koymak için yapılan bilinçli ve sezgisel bir çaba” olarak tanımlamaktadır (Papanek, 

1971).  

Ken Friedman (2003) tasarımı “belli bir amaç için, bir ihtiyacı karşılamak için, bir 

problemi çözmek ya da daha az arzulanan bir durumu daha çok tercih edilen bir şekle 

dönüştürmek için yeni bir şey yaratma (ya da var olan bir nesneyi yeniden 

şekillendirme) süreci” olarak tanımlar. Bu tanım Friedman’ın tasarımı, araştırmanın 

doğası gibi yorumladığını ve tasarımın bir amaca yönelik olması gerektiğini 

vurguladığını ortaya koymaktadır. Bir meslek kuruluşu olan IDSA (1996) ise 

tasarımı bir akademisyenden farklı olarak, bu mesleği yerine getiren kişilerin uğraşı 
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üzerinden tanımlar. “Üyelerinin tasavvur edip ürünlere ve servislere yeni şekiller 

verdikleri veya değişlikler yaptıkları alandır” IDSA’nın tasarımı tanımlamak için 

yaptığı açıklamadır (IDSA, 1996). 

Bir diğer meslek kuruluşu ICSID (2005) ise kurumsal web sitesinde tasarıma şu 

sözlerle açıklamaya çalışır: 

“Tasarım, amacı nesnelerin, süreçlerin, servislerin ve bunların sistemlerinin bütün yaşam 
süreçlerindeki çok yönlü niteliklerini kurmak olan yaratıcı bir aktivitedir. Bu sebepten, tasarım 
teknolojilerin yenilikçi bir şekilde insancılaştırılması için ana faktör ve kültürel ve ekonomik 
değişim için kritik bir etkendir.” (ICSID, 2005) 

Tasarımcı olarak çalışmakta olan kişilerden birine örnek olarak Nathan (2006) ise 

“tasarım, kullanıcı-odaklı yaklaşımı kullanıcı ihtiyaçlarını (iş, ekonomik, çevresel, 

sosyal ve diğer ihtiyaçlar kadar) anlamak ve gerçek problemleri çözen başarılı 

çözümler üretmek için kullanan problem çözücü alanlar takımıdır” tanımını yapmayı 

tercih eder. 

Bütün bu tasarım tanımlarından hareketle varılabilecek nokta tasarım her ne kadar bir 

fikrin ürünleştirildiği bir aktivite olarak görülse de (The Design Council, 2006) bu 

süreçte yaşananlar, bir fikrin üretilmesi, çok daha derin ve kapsamlı bir çalışma 

gereksinimini doğurmaktadır. Ayrıca tasarım, altında yer alan farklı branşlarda göz 

önünde bulundurularak, tek bir tanım ile karşılanması zor bir terimdir. Şekil 2.1’de 

de görülebileceği gibi tasarım temel alanların yanı sıra daha uzak çalışma alanlarını 

da kendi çatısı altında toplamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Tasarımın başlıca uygulama alanları (Shirley ve Henn, 1988, Walsh ve 
diğ., 1992 içinde) 
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Şekil 2.1 ‘de de görülebileceği gibi endüstriyel tasarım, tasarımın temel alanlarından 

biri olarak ele alınmaktadır. Tasarımın bu temel alanını başlangıç çalışmalarını 

Heskett’in Industrial Design (1980) kitabının ilk bölümlerini oluşturan 19. yüzyıl 

seramik ve metal uygulamaları sayarsak, endüstriyel tasarım teriminin uygulama 

bulduğu pratikten daha sonra geliştiğini kabul etmek gerekir. Bununla birlikte, 

‘endüstriyel tasarım’ teriminin ilk kez karşımıza çıkmasını farklı kaynaklar faklı 

tarihlere dayandırmaktadır. Pulos (Coates, 2003 içinde) “endüstriyel tasarım” 

teriminin 1913 yılında Amerikan Patent Komisyonu’nda görevli Edward B. Moore 

tarafından icat edildiğini söylemektedir. Bir başka kaynak terimin ilk ortaya çıkışının 

1919 yılında olduğunu belirtir (Sade, 2001a). Bu oluşumda Alman Bauhaus’un 

kurucusu ve sanatla makineyi birleştirmeye çalışan Walter Gropius’un katkısı 

büyüktür. Açtığı okulda tasarımın sadece fonksiyonun üzerine geçirilen bir kılıf 

olmadığını ve üretim sürecinin önemli bir yanını oluşturduğunu göstermeye çalışan 

Gropius, seri üretim için tasarım yapmanın endüstriyel tasarım olarak 

adlandırılmasında önemli rol oynamıştır (Excell, 1999). Bu gelişme ile birlikte, uzun 

yıllar sadece ev ve insanlar için olan dekoratif aksesuarın tasarlanması olarak 

tanımlanan terim, bu süre zarfında yarar sağlayıcı ürünlere tasarlamaya hiç 

değinmemektedir (Heskett, 1980; Sade, 2001a). 

1920’ler endüstri ürünleri tasarımın daha bütünsel bir şekilde ele alındığı bir dönemi 

başlatmıştır. Ürünlerdeki aşırı bezemenin elendiği ve estetik çözümlerin ürünün 

fonksiyonelliği yönünde geliştirildiği, ürüne daha bütüncül yaklaşan bir tutum içine 

girilmeye başlanmıştır (Sade, 2001a). Ürün çeşitliğinde de değişimler olmuş ve 

profesyonel ve gündelik kullanım için makineler, gereçler ve aletler tasarlanmaya 

başlamıştır. Bu gibi gelişmeler Avrupa’da Bauhaus Okulu, Amerika’da Raymond 

Loewy, Norman Bel Geddes ve Henry Dreyfuss gibi tasarımcıların işlerinde yer 

almıştır (Sade,2001a). 

Tasarımda olduğu gibi çok geniş ve kapsamlı bir açıklama alanı olan endüstriyel 

tasarımda da kimi zaman birbiri ile çelişen kimi zaman bu mesleğin farklı yönlerine 

işaret eden pek çok değişik tanım bulunmaktadır. Papanek (1971) endüstriyel 

tasarımı “analiz etme, yaratma ve seri üretilebilecek ürünler geliştirme 

uygulamasıdır” diye tanımlar. Bu tanımda analiz etme süreci ve bu sürecin 

ürünlerinin geniş bir kitleye ulaşma kaygısı yer almakla birlikte, neyin analiz 

edileceği ve kullanıcıdan bahsedilmemektedir. Endüstriyel tasarımın amacının büyük 
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sermaye yatırımları yapmadan önce kabul görebilecek formlar yaratma ve makul 

karlarla geniş dağıtım sağlayabilecek bir fiyatta üretimi yapılabilecek ürünler 

geliştirmek olduğuna değinilmektedir (Papanek, 1971). Endüstri ürünleri tasarımı 

alanında çalışmalar yapmakta olan ve yazılar yazan Nathan (2006) endüstriyel 

tasarımı “Belli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla fiziksel çözümler geliştiren bir 

alandır. Bu fiziksel çözümler ürünler, araçlar, makineler ve hatta çevreleri içerebilir.” 

olarak tanımlar. Bayazıt (2003) ise endüstri ürünleri tasarımını “tarım ve kimya 

ürünleri hariç, makine tarafından üretilen, taşınabilir kullanım ürünlerinin yaratılması 

süreci” olarak tanımlamayı uygun görür. Profesyonel bir meslek dalı olarak 

endüstriyel tasarımın yaygınlaştırılması görevini üstlenen meslek kuruluşlarından biri 

olan IDSA (2006) endüstriyel tasarım tanımında üretici ile eşdeğer şekilde 

kullanıcıya yer vermektedir. “Kullanıcı ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; 

ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri 

yaratmaya ve geliştirmeye yönelik profesyonel bir etkinlik” tanımı tasarımda 

kullanıcının önemine işaret etmektedir. Bu profesyonel etkinliği yerine getiren 

tasarımcıları ICSID (2005) genel anlamda “sadece girişimciler için ticaret veya 

servis değil, entelektüel bir meslek uygulaması yapan bireyler” olarak tanımlar. 

Sade’nin (2001a) endüstriyel tasarımcı tanımı ise daha çok estetik ağırlıklıdır. 

“Endüstri ürünleri tasarımcıları ürün geliştirme profesyonelleridir. Geliştirme 

organizasyonlarında hala tek ve en önemli sorumlulukları ürüne estetik kalite 

getirmektir.” (Sade, 2001a). 

Bu tanımların yanı sıra endüstriyel tasarımının ve tasarımcının uğraş alanının çok 

geniş olması kimi yazarları bu mesleği tanımlarken ve anlatırken hangi alanda 

çalışmalar yapılmakta olduğundan çok, endüstriyel tasarımın ve tasarımcının ne 

olmadığını vurgulanmaya yöneltmektedir. Endüstriyel tasarım günümüzde dahi 

yaygın şekilde görsel bir uğraş olarak algılanmakta (Asatekin, 2005) ve tasarımcılar 

ise görevleri nesneleri güzelleştirmek olan sanatçılar olarak görülmektedir (Sade, 

2001; Asatekin, 2005). Er (2003) bu duruma “Dikkat edilmesi gereken önemli bir 

nokta endüstriyel tasarımın bir ürünün çiziminden, görüntüsünden veya 

“estetiğinden” ibaret, “kozmetik” bir unsur olmadığıdır.” sözleri ile açıklık 

getirmektedir.  

Tasarım, endüstriyel tasarım ve tasarımcıya ait günümüzde çeşitli tanımların 

bulunmasını farklı kaynaklar değişik sebeplere dayandırmaktadırlar. Margolin 
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(2002b) tanımlardaki bu çeşitliliği günümüzde tasarım branşlarının farklı fakülte 

çatıları altında eğitim vermesi ile ilişkilendirmektedir. Tasarım branşları yürütülen 

çeşitli akademik programlar, farklı uygulamalar nedeniyle farklı karakterlere 

bürünmüştür. Farklı karakterlerin bir sonucu olarak değişik eğitimlerden geçmiş 

kişiler mesleklerini anlatırken süreçlerde nelere ağırlık verdikleri ve yaptıkları 

yönünde farklılaşmaktadırlar. Bu durum, tasarımcıların kendi aralarındaki 

diyaloglarda sorun yarattığı gibi kendi mesleklerinin toplumlar tarafından 

algılanmasında da farklılıklara sebep olmaktadır (Margolin, 2002b). The Design 

Council (2006) çeşitlilikte tasarımın diğer meslek dallarının uygulama alanlarına 

göre daha geniş bir yelpazeye sahip olmasının etkisini vurgulamaktadır. Bir bilim 

adamı yeni teknolojiler bulmak, imalatçı ürünleri üretmek, mühendis ürünlerin 

çalıştırmak, pazarlamacı satmakla ilgilenmektedir. Bir tasarımcı ise bütün bu meslek 

dallarının anlayışını insanlar tarafından arzu edilen, değer verilen ve birlikte 

yaşanabilen bir ürüne çevirmeye çalışmaktadır (The Design Council, 2006).   

Bütün bu tanımlar kişilerin tasarıma yaklaşımlarındaki farklılıklar kadar endüstriyel 

tasarım mesleğinin göz önünde bulundurması gereken kriterlerin sayıca çokluğunu 

da göstermektedir. Bayazıt (2003) “Ürünlerin estetik ve fonksiyonel 

performanslarıyla ilgili olduğu kadar, ürünün başarısı üreticisine getirdiği kar ve 

kullanıcısına sağladığı hizmetle ve tatminle ölçülür” sözleriyle endüstriyel tasarımın 

çok amaçlı niteliğini vurgulamaktadır. Tanımlardaki değişimde göstermektedir ki bu 

çok amaçlı yapı içinde kullanıcı gittikçe artan bir öneme sahip olmaktadır. Sade 

(2001a) “kullanıcı ihtiyaçlarının (ürünle karşı karşıya gelen herkesi içermek üzere) 

tasarım kararlarının dayandırıldığı bir temel” haline geldiğini söylemektedir. Er 

(2003), endüstri ürünleri tasarımcılarını tanımlarken bu meslek grubuna dahil 

insanların ilk özelliklerini “Kullanıcı/müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini analiz 

edebilme” olarak belirtilmektedir (Er, 2003). 

2.5. Sonuç 

Tasarım süreçleri sonunda elde edilen ürünler eş zamanlı olarak birden fazla hedef 

kitleye yönelmektedir. Bunların içinde ürünle en fazla deneyimi yaşayacağı 

düşüncesi ile ‘nihai kullanıcı’ ürünün ilişki kuracağı esas gruplardan biri olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte tasarımcılar ürünlerin hedef kitlesi ifade etmekte 

kullanılan terimler içinde yaygın olarak ‘kullanıcı’yı tercih etmektedirler. Üretici 

olarak değerlendirilebilecek pazarlamacılar ve firmalar ‘tüketici’ terimini daha sık 
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kullanırken; mağaza sahibi ve satıcılar ‘müşteri’ veya ‘alıcı’ terimlerini 

kullanmaktadırlar. 

Yazardan yazara, dönemden döneme bütün terimlerin tanımları farklılıklar 

göstermektedir. Tasarım ve endüstriyel tasarım terimleri de yıllar içinde gelişmiş ve 

değişmiştir. Bu gelişimin bir parçası olarak kullanıcı ve tasarımın hedef kitlesinde 

yer alan bireyler günümüzde tasarım, endüstriyel tasarım terimlerinde ve endüstriyel 

tasarımcıların iş tanımlarında daha sık yer almaya başlamıştır. Dönemlerde yapılan 

tanımlar, içinde bulunulan sürece dair bilgiler edinmek ve dönemin ilgi odaklarını 

algılamak adına değerlendirilebilmektedir. Buradan hareketle, günümüzde kullanıcı 

teriminin tanımlarda artan sayıda yer alamaya başlaması bu kriterin tasarımda 

öneminin artmaya başladığına işaret etmektedir. 
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3. ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE KULLANICI YAKLAŞIMLARI 

Bu bölümde, endüstri ürünleri tasarımında artan önemde yer alan kullanıcı 

vurgusunun arkasındaki sebepler ve yeni ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcının 

yer alması amacıyla başvurulan yöntemler incelenecektir. Bu amaçla endüstriyel 

tasarımın gelişimine, çeşitli evrelerinde kullanıcının ürün geliştirme süreçlerindeki 

yerine değinilecek ve günümüzde gelinen noktada kullanıcıya olan ‘yenilik’ üretme 

kaynağı yaklaşımının arkasındaki etkenler araştırılacaktır. Bölümün sonunda 

kullanıcı araştırmak amacıyla yaygın olarak başvurulan yöntemler açıklanacaktır. 

3.1. Giriş 

Kullanıcı, tasarım disiplinleri için süreçleri ve kararları etkileyen yeni bir faktör 

değildir. Tasarım doğası gereği her zaman ürünü kullanacak insanlar düşünülerek 

yerine getirilen bir çalışma olsa da kullanıcıyı ‘yenilik’ yaratmak amacıyla sistematik 

bir şekilde ele almak XX. yüzyılın sonlarında önem kazanan bir yaklaşım olmuştur 

(Sanders, 2002b; Dodd, 2001).  

XXI. yüzyılın başı itibari ile kullanıcıya olan bakış açısı değişmiştir. Eskiden 

kullanıcı yerine tüketici gözüyle bakılan ve pazar araştırması gibi daha çok istatistiki 

bir takım sonuçlarla ele alınan insanlara artık soyut yanları da keşfedilmesi gereken 

bireyler olarak yaklaşılmaktadır. Kullanıcıların her türlü gereksinimlerine cevap 

verebilmek için gözlem, etnografik araştırma gibi yöntemler sayesinde insanların ne 

söylediklerinin yanı sıra ne düşündükleri, yaptıkları, dile getiremedikleri istekleri ve 

ihtiyaçları hakkında bilgi edinilmeye; somut ve soyut bu ihtiyaçlar karşılanmaya 

başlanmıştır. Rekabetin artmakta olduğu pazar ortamında başarılı olmak için yararlı, 

faydalı, arzulanan, yenilikçi ve kaliteli ürünler üretmenin önemi anlaşılmıştır. Amacı 

kullanıcıdan elde edilen bilgiler yardımıyla ihtiyaçlara cevap verebilen, yenilikçi ve 

farklılık getirebilen ürünler tasarlamak olan bu çalışmalar, kullanıcının tasarım 

sürecinde yer almasına sebep olmuştur. 
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Günümüzde gelinen noktada artık ‘kullanıcı için tasarım’ yapmak anlayışının yerini 

‘kullanıcı ile tasarım’ yapmak almaktadır (Sanders, 2002b). Yaratıcı oldukları kabul 

edilen bu bireyler ‘kullanıcı’ yerine ‘insan’ olarak adlandırılmakta ve tasarım 

süreçlerinde her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Bu önemden ve 

gelişmelerden bahsedebilmek için öncelikli olarak endüstriyel tasarımın geçmişine, 

gelişimine ve kullanıcının bu gelişim sürecindeki yerine bakmak gerekmektedir. 

3.2. Endüstriyel Tasarımın Gelişim Sürecinde Odaklandığı Faktörler 

Endüstriyel tasarım gelişimi süresince değişik dönemlerde, içinde bulunulan şartlara 

göre farklı kriterlere yoğunlaşmıştır. Bayazıt (2003) bu değişimleri “Endüstriyel 

tasarımı tarihsel gelişim süreci içerisinde incelediğimizde, yıllar boyunca farklı 

biçimlerde gelişen düşünce akımlarının nesneleri şekil, kullanım alanı, üretim 

teknikleri gibi birçok açıdan etkilediğini görebiliriz” sözleri ile belirtmektedir. 

Bayazıt daha çok endüstriyel tasarımdaki akımlara değinmek istese de, bu 

akımlarının aynı zamanda tasarımın odağındaki kavramları değiştirmekte etkili 

oldukları inkar edilememektedir. Aynı bakış açısı ile çağımızı inceleyecek olursak, 

2000’li yıllarla birlikte sıkça telaffuz edilen ‘kullanıcı-odaklı tasarım’ bu mesleğin 

uygulanmasında kullanıcının artan önemine dikkati çekmektedir (Norman, 2002; 

Margolin, 1997; Jenson, 2002). Bununla birlikte tasarım mesleği kullanıcıdan önce 

farklı kriterlere de odaklanmıştır. Her ne kadar bunlara ‘kalite-odaklı tasarım’, 

‘fonksiyon-odaklı tasarım’ gibi adlar verilmemiş ve kesin çizgilerle birbirinden 

ayrılmamış olsa da endüstriyel tasarımın gelişmesinde belli odakların varlığı inkar 

edilememektedir. Ancak varlıkları inkar edilemeyecek bu odakları kronolojik sıra ile 

incelemek mümkün değildir çünkü bu süreçler hem değişik coğrafyalarda çeşitli 

akımların etkisince farklı zamanlarda yaşanmış hem de her biri zamanla tasarımın 

uygulanması için bir mutlak haline geldiğinden iç içe girmişlerdir.  

Kronolojik bir sıra içinde olmamakla birlikte tasarım tarihini literatürler ışığında 

araştırmacı tarafından sınıflandırılan görünüş, teknoloji, fonksiyonellik, 

kullanılabilirlilik, kalite, pazarlama ve kullanıcı araştırması ve yenilik için kullanıcı 

başlıkları altında incelemek mümkündür.  
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3.2.1. Tasarımda Biçim Odaklı Dönem ve Teknolojik Yaklaşımlar 

Heskett (1980) endüstriyel tasarım tarihini anlattığı kitabında porselen, metal ve 

seramik sanayinde uygulanan çalışmaları ürün tasarımının başlangıcı olarak 

almaktadır. Her ne kadar bu ürünler endüstriyel üretimin ilk örnekleri olsa da tasarım 

açısından daha çok artistik kalite ve zanaatkarlık bakış açısını devam ettirmişlerdir 

(Heskett, 1980). Bu nedenle endüstriyel tasarımın bir meslek dalı olarak gelişmeye 

başladığı ilk dönemlerde tasarımcılar daha çok sanatçı olarak adlandırılmış ve uğraş 

alanları ürünlerde motif ve süsleme uygulamaları ile sınırlı kalmıştır (Heskett, 1980). 

Zaman içinde ürünlerin formlarını da belirlemeye başlayan bu kişiler, bu dönemlerde 

ürün geliştirme süreçlerine sadece dekorasyon ve form anlamında katkıda bulunmuş, 

ürünlerin teknik gelişimlerine seyirci kalmışlardır (Margolin, 2002b). Bu nedenle 

erken dönem endüstriyel tasarım çalışmalarının ‘görünüş-odaklı’ olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Endüstriyel tasarımın emekleme dönemi olarak ele alınabilecek görünüş-odaklı bu 

süreçte tasarım çalışmalarında kullanıcı önemli bir kriter olmamıştır. Bu dönem 

tasarım uygulamalarında kullanıcının çok yer bulamamasında Endüstri Devrimi ile 

başlayan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak devam eden iş bölümünün de etkisi 

büyüktür. Bu süreçler sonunda tasarımcı kullanıcıdan uzaklaştırılmış ve zanaatkarlık 

döneminde kullanıcının ürünler üzerindeki varolan manipülasyonu son bulmuştur 

(Blackler ve diğ., 2003).  

Ürünün görünümüne dayalı bu ilk çalışmaları ürün teknolojilerinin daha önemli 

olduğu bir dönem takip etmiştir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın çoğu insanların 

ürün seçiminde en çok değer verdikleri kriterlerin ürünün fiyatı ve teknolojisi olduğu 

dönemlerdir (Cagan ve Vogel, 2002). Bu nedenle firmalar bir anlamda yeni teknoloji 

üretme yarışına girmiş ve 20. yüzyılda yeni ürün geliştirme süreçlerine yeni 

teknolojiler geliştirme yaklaşımı hakim olmuştur. Ürünlerin kolay kullanımı ve 

görünümü çok gözetilmeksizin ucuz fiyata yeni teknolojiler geliştirilmesine 

çalışılmıştır. İlerleme ve değişim, zarafet ve insan faktörlerinden daha önemli 

görülmüştür. Model T bu dönemin örneklerinden biridir. Aracın ergonomisi ve 

görünümü önemsenmemiş ve sadece geliştirdiği yeni teknolojinin en düşük maliyetle 

iyileştirilmesine odaklanılmıştır. Bu nedenle Model T gibi bu dönemde üretilen 

ürünlerin çoğu kaba ve çirkin olarak değerlendirilmektedir (Cagan ve Vogel, 2002). 

 20



‘Teknoloji-odaklı’ bu dönemde ürün geliştirme sürecinde kullanıcının önemli bir 

yere sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki teknolojiler 

insanlara kolaylık sağlıyor, kullanıcıdan hareketle geliştiriliyor gibi gözükse de yeni 

teknolojilerin icadında insan ihtiyaçları öncelikli olmamaktadır (Pantzar, 1997). 

Petroski (1993, Pantzar, 1997 içinde) tarafından belirtildiği gibi “Gereksinim yerine 

lüks icadın atasıdır.” Bu nedenledir ki icat içeren ürünlerin çok azı ihtiyaçlara 

cevaben doğmaktadır. 19. yüzyılın sonunda arabanın icadı, 40’larda bilgisayarın 

bulunması, 80’lerde ev bilgisayarlarının geliştirilmesi ve yüzyılın başında 

buzdolaplarının keşfedilmesi ihtiyaçlardan ileri gelen gelişmeler değildir. Yeni 

teknolojiler yardımıyla üretilen ürünler insan hayatına bir lüks olarak girmekte ve 

kullanım süreçleri içinde ihtiyaca ve fonksiyonelliğe cevap verir hale gelmektedirler 

(Pantzar, 1997). Bu nedenle günümüzde bile piyasaya yeni çıkan teknolojilerde 

fonksiyon, ürünün formu ve kullanım kolaylığı çok gözetilmemektedir ve her 

yenilikçi teknoloji bir süre için ürünün işlevinin görünümünden ve diğer 

özelliklerinden daha önemli olmasına sebep olmaktadır (Margolin, 1988). 

Günümüzde yeni ürünlerin icadında karşılaşıldığı gibi 20. yüzyılın başında teknoloji 

tek başına ürünlerin tüketilmesini sağlamıştır (Cagan ve Vogel, 2002). 1930’lara 

denk gelen ekonomik buhran Amerika’da ürünlerin farklılık yaratıp, müşteriyi 

çekebilmek için özgün görsel nitelikler gerektiğinin düşünülmesine sebep olmuş ve 

endüstriyel tasarım biçim ve renk odaklı olarak tekrar ürünlerin görünüşüne ağırlık 

vermiştir (Asatekin, 2005). Bu yıllarda ürünler üretilme amaçlarını karşılasalar da 

piyasada aynı işlevi gören ürünler birbirlerine çok benzemektedir (Dreyfuss, 1955). 

Bir süre sonra bu benzerlik işlerin gerilemesine sebep olmuş ve üreticileri rekabetin 

bir unsuru olarak fiyatlarını düşürmek yönünde zorlamıştır. Düşük fiyatlı teknolojiler 

satmanın yeterli olmayacağını fark eden bazı üreticiler ise daha iyi işlev gören 

ürünler yaratmak, tüketiciye daha uygun olana yöneltmek ve daha güzel görüneni 

üretmek anlayışına doğru kaymıştır (Dreyfuss, 1955; Cagan ve Vogel, 2002). 

Tasarım adına yenilik, farklılık ve güzellik daha çok formda aranmıştır. Bu 

gelişmelerle birlikte 1930’larda Amerika, Raymond Loewy, Walter Dorwin Teague, 

Norman Bel Geddes ve Henry Dreyfuss gibi isimler sayesinde endüstriyel tasarım ile 

daha yakından tanışmıştır. Margolin (2002b) bu kişilerin tasarıma olan 

yaklaşımlarını, teknik bilgi yetersizliklerini eleştirir ve “bu kişileri endüstriyel 

tasarımcı olarak birleştirenin eşyaların nasıl gözüktüğüne olan yönelimleridir ve 
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gerçekte bu kişiler tasarımda stilize etmek olarak adlandırılan bir ürüne güçlü bir 

görsel imaj yaratmanın öncülüğü yaptılar” demektedir (Margolin, 2002b). Ancak 

aynı yazıda Dreyfuss’u askeri amaçlar dışında insan ergonomisi ve ölçüleri ile 

uğraşan ilk tasarımcılardan biri olduğu için diğer üçünden ayırmayı da 

unutmamaktadır. 

Belirtilen tasarımcıların çalışmalarından da hareketle tasarım, 1900’lerin başında 

endüstriyel tasarımcının dekoratör veya artist olarak adlandırıldığı, görevinin 

üretimden sonra ürünün hatta teknolojinin güzelleştirilmesi olduğu bir aktivite olarak 

algılanmaktadır (Dreyfuss, 1955). Oysa Dreyfuss (1955) tasarımcının işinin bunun 

çok ötesinde olduğunu ve kullanıcıyı her zaman düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Tasarım yaparken “üzerinde çalışmakta olduğumuz nesnelere birileri tarafından 

binileceğinin, birileri tarafından zarar verileceğinin, bu nesnelere bakılacağının, 

konuşulacağının, etkinleştirileceğinin, çalıştırılacağının ya da bir şekilde tek 

başlarına veya topluca kullanılacağının” hiç unutulmaması gerektiğine değinmekte 

ve tasarım sürecinde kullanıcıların düşünülmesinin önemini vurgulamaktadır 

(Dreyfuss, 1955).  

Dreyfuss biçimin etkili olduğu tasarım süreçlerinin sonunu işaret etmekle birlikte 

endüstriyel tasarımın 1800’lerin sonunda başlayan serüveninde öncelikli olarak 

görünüşe odaklandığını söylemek doğru olur. Bu durum 1900’lerin ortasına kadar 

pek değişme şansı bulamamıştır. Otomotiv sanayinde de bol kromajlı, uzun kuyruklu 

arabalarla öncülüğünün yapıldığı bu dönemler kullanıcıyı daha çok teknoloji ve 

görsellikle çekmeye çalışmıştır. Harley Earl gibi 1920’ler de Amerika’da arabaya 

stilizasyon ağırlıklı tasarım yaklaşımları getiren tasarımcılar görsel düzenlemenin 

tasarımdaki önemini vurgulamaktadırlar. General Motors’da yer alan tasarım 

departmanın ‘Stilizasyon Bölümü’ olarak adlandırılması da aynı bakış açısının bir 

sonucudur (Heskett, 1980).  

Margolin (1988) tasarımda ürün görünüşünün esas problem olarak ele alındığı 

dönemdeki kuramcılara ve uygulamacılara eleştirel yaklaşmaktadır. Bu kişilerin ileri 

görüşlü olamadıklarını, günümüz ürünlerinin kullanıcılara sunduğu esnekliği ve 

seçim şansını önceden göremediklerini bu nedenle tasarımı sadece bir görünüş 

problemi olarak ele aldıklarını söylemektedir. Modern Sanatlar Müzesi’ndeki 

küratörlerinin bile bir ürünün sunabileceği hizmetleri sadece ürünün formu ile 

tanımlanabilecek fonksiyonlarla sınırlı kalacağı yanılgısına düştüklerini ifade 
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etmektedir. Tasarımın görünüş odaklı bu bakış açısının aşılmasında 1950’lerdeki 

Hochschule für Gestaltung’un önemine değinmekte ve Gui Bonsiepe, Tomas 

Maldonado ve diğerlerinden övgü ile bahsetmektedir. Bu kişiler ürünle kullanıcı 

arasındaki iletişimi ürün tasarımı ile öne çıkarmışlardır (Margolin, 1988). 

3.2.2. Fonksiyonellik Dönemi (Fonksiyon-Odaklı Tasarım) 

Endüstriyel tasarım ürünlere her zaman estetik açıdan yaklaşmaya ve yeni 

teknolojiler geliştirmeye devam edecek olsa da görünüş ve teknoloji tasarımdaki 

iktidarlarını ‘biçim-odaklı dönemi’ takiben zamanla kaybetmeye başlamışlardır. 

Ürün geliştirme sürecinde sadece ürünleri stilize etmek ve yeni teknolojileri 

giydirmek firmalar arasındaki rekabette daha fazla tek başına belirleyici 

olamamaktadır. Bu gelişmede ürünler arasında seçim yapan alıcıların etkisi büyük 

olmuştur. Rekabetin geldiği aşamada kullanıcılar ürünlerin işlevlerini en iyi bir 

şekilde yerine getirmelerini beklemektedirler (Margolin, 1988). Ne tamir ettirmek ne 

de yedeklemek için yeterli vakit ve bütçeleri olmayan kullanıcıların ürün 

seçimlerinde görünüm tek başına sahip olduğu önemi yitirmiş (Margolin, 1988) ve 

kullanıcı fonksiyonelliğe yönelmiştir. Pazarda ürün çeşitliliğinin arttığı bu dönemde 

ürünler farklı işlevleri yerine getirmeyi vaat eder olmuşlardır. Eskiden teknolojileri 

sorgulamadan tüketme eğilimindeki bireyler zamanla kendileri için gerekli ve 

gereksiz fonksiyonları ayırt etmeye başlamışlardır (Cagan ve Vogel, 2002). 

Kullanıcılar ürünleri işlevleri yönünden değerlendirmeye başlayınca tasarımda 

ürünlerin fonksiyonuna yönelmiş ve fonksiyon-odaklı bir dönem öne çıkmıştır. 

‘Form fonksiyonu takip eder’ sözü de bu dönem itibarı ile bir slogan haline gelmiş ve 

farklı ülkelerde farklı tasarımcılar tarafından ele alınmıştır. Braun’un tasarımcısı 

Dieter Rams ve Alman okulu Bauhaus bu akımın Avrupa’ki örneklerindendir.  

Amerika’da ise öncü tasarımcıların insanlar üzerine yaptıkları gözlemlerle 

kullanıcının tasarımda etkisine ve fonksiyonun ürün tasarımındaki önemine örnek 

olmuştur. Bu öncü tasarımcılar arasında tasarımda etnografik araştırmanın ilk 

çalışmalarını yapan Henry Dreyfuss, Robert Probst ve William Stumpf yer 

almaktadır (Rothstein, 1999). Bu üç tasarımcı her ne kadar kullanıcılara tasarım 

süreçlerinde yer verse de her biri insanın ve tasarımın farklı bir yanına odaklanmıştır. 

Kullanıcı odaklı tasarım, kullanıcı modelleri, etnografik araştırma gibi yöntemler 

dönemimiz endüstriyel tasarım çalışmalarında yaygın olarak kullanmaktadır. Her ne 
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kadar bu yöntemler belli isimler ve metotlar altında yeni yeni telaffuz edilebilir hale 

gelmiş olsa da endüstriyel tasarım süreçlerinde kullanıcının nasıl bir ürün üretilmesi, 

ihtiyacın belirlenmesi konusundaki etkisi 1940’ların ve 50’lerin Amerika’sında da 

fark edilmektedir (Rothstein, 1999). Kullanıcının tasarımda etkin bir şekilde yer 

almasındaki öncülerden biri bu dönemin önemli tasarımcılarında biri olan Henry 

Dreyfuss olarak görülmektedir. Amerika’daki endüstriyel tasarımın babalarından biri 

olarak adlandırılan Dreyfuss, kendi geliştirdiği metoduyla kullanıcıyı tasarım 

sürecinin başlangıç aşamasında ele almıştır. Dreyfuss’un çalışmaları daha çok 

ergonomi, insan hareket ve davranışlarına odaklanmıştır. Kendi döneminde insan 

ölçülerinin kapsamlı bir şekilde yer alındığı ilk kitaplardan birini yazmıştır. Tasarım 

süreçlerin de Joe ve Josephine adını verdikleri hayali kullanıcılara yer verilmiştir. 

Ürünün işlevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için insanı incelemiş ve 

gözlemlemiştir (Dreyfuss, 1955; Rothstein,1999). Kullanıcıya olan bu yaklaşımı ile 

kendinden sonra gelen Robert Probst, Jay Doblin, Niels Different ve William Stumpf 

gibi meşhur tasarımcılara kullanıcı-odaklı tasarım yöntemleri geliştirmeleri 

konusunda yol gösterici olmuştur (Rothstein, 2003).  

Robert Probst’un çalışmaları da gözleme dayanmaktadır (Rothstein, 1999). Herman 

Miller adlı ofis eşyaları üreticisi şirkete ait olan ‘Action Office’ isimli esnek ofis 

alanının tasarımcısı olan Robert Probst, kullanıcıyı objeleri kendi amaçları 

doğrultusunda yönlendiren kimseler olarak düşünmüş ve döneme damgasını vuran 

ofis sistemini geliştirmiştir (Margolin, 1988). Tasarım problemlerinin incelenmesi ve 

çözümlerin üretilebilmesi için geliştirdiği yöntemi ‘açık-uçlu araştırma’ (open-ended 

research) olarak adlandıran Probst metodunu insanın gözlemlenmesine 

dayandırmaktaydı (Rothstein, 1999). ‘Action Office’ çalışması da insanların 

gündelik hayatlarında ofislerinde gözlemlenmeleri sonucu geliştirilmiş bir üründür. 

Kullanıcının gözlemlemesinin erken örneklerinden biri de Bill Stumpf’dur 

(Rothstein, 1999). ‘Tasarım detektifliği’ (design sleuthing) olarak adlandırdığı 

yöntem, ürün tasarlama aktivitesinin daha çok anlamaya yönelik bir çalışma 

olduğuna dayanmaktaydı. Bu amaçla insanları çalışırken, uyurken, oynarken kısaca 

bütün aktiviteleri yerine getirirken gözlemlediğini ve bu gözlemlerden keşfedici 

sonuçlara vardığına değinmektedir (Rothstein, 1999). 

Tasarımda etnografik çalışmanın ilk örneklerini uygulayan bu tasarımcılar 

fonksiyonel ürünler geliştirebilmeyi amaçlamışlardır. Ürünlerinin estetik olması 
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kadar işlevine de önem vermiş ve yaratıcı çözümler için insanları gözlemlemiştir. Bu 

ilk örneklere rağmen kullanıcının tasarımcılar tarafından yaratıcı fikirler için 

gözlemlenmesi 1990’lara kadar tekrar görülmemektedir (Rothstein, 1999). 

Fonksiyon-odaklı tasarım dönemi hem ürünlerin işlevlerin en iyi şekilde yerine 

getirmelerine hem de tasarımcıların sanatçılığın ötesinde ürünlerin teknik 

özelliklerine de yönelmelerine sebep olmuştur. 

3.2.3. Kullanılabilirlilik Ağırlıklı Dönem (Kolay Kullanım-Odaklı Dönem) 

Teknolojiler gelişip, ürünler belirlenmiş işlevlerini yerine getirmeye başladıktan 

sonra bu işlevlerin kullanıcının daha az zorlanacağı, problem yaşamayacağı, kolay 

kullanabileceği bir şekilde nasıl yerine getirilebileceği araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

gelişme ile kullanılabilirlilik bir dönem ürün tasarımına diğer kriterlere göre daha 

öncelikli olarak hakim olmuştur. Hatta öyle ki, bu yaklaşım ergonominin bir disiplin 

olarak gelişmesi ve kullanılabilirliliğin ISO DIS 9241-11 maddesi ile uluslararası 

standartlarda yer alması gibi gelişimleri doğurmuştur (Porter ve diğ., 2003). 

Uluslararası standartlar kullanılabilirliliği “... önceden belirlenmiş bir kullanım 

bağlamında, kararlaştırılmış amaçların belirli bir kullanıcı tarafından etkin, yeterli ve 

tatmin edici bir şekilde başarılabilmesi” olarak tanımlamaktadır (Gullikson, 2004). 

Bu gibi gelişmeler sonunda 1960’lar ve 1970’ler insan davranışına ek olarak aklın 

bilgi işleme sürecine yönelmiş ve bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar için 

kullanılabilirlik araştırmaları önem kazanmıştır (Sanders ve Dandavate, 1999). 

Margolin (1988) tasarım odağındaki fonksiyonellik ve kullanılabilirlilik değişimine 

şu sözleri ile yer verir: 

“Ürünlerin artan sayıda yerine getirdikleri işlevler, tasarımcıyı ürünün formuna odaklı 
geleneksel bakış açısından, ürün ve kullanıcı ilişkisinin yer aldığı daha esnek bir yaklaşıma 
yöneltti. Tasarımcı artık bu kompleks ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl kullanılabileceği 
önceden tahmin edemez oldu ve sınırlı sayıda fonksiyon ayarları yerine daha çoğunu düşünmek 
zorunda kaldı.”  

Margolin’inin fikrini Norman’da 1988 yılında yazmış olduğu ürünlerin fonksiyonuna 

ve kullanılabilirliğin önemine değindiği kitabı ile desteklemektedir. Ürünlerin 

insanların hayatını kolaylaştırması gerektiğine, anlaşılması zor, kolay 

kullanılamayan, kendini anlatamayan ürünler yapmanın tasarımın gereklerini yerine 

getirmemek olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple ‘bilişsel psikoloji’ (cognitive 

psychology) özellikle insan faktörleri gibi alanlarda insanların anlaşılması için 

etnografiden çok daha önce tasarımda yerini almıştır (Norman, 2002).  
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Bu gelişmelerle birlikte kullanılabilirlik bir süre sonra yeterli olmamaya başlamıştır. 

Fonksiyonellik, kolay kullanım gibi öğeler zamanla bütün ürünlerce karşılanabilen 

değerler haline gelince insanların diğer değer yargıları önem kazanmaya başlamıştır. 

Sanders’a (1999) göre ürünler yararlı olmalı, kolay kullanılabilmelidi ama aynı 

zamanda arzulanmalıdır. Bu amaçla ürünlerin kişide uyandırdığı duygusal hisler 

önem kazanmaya başlamış ve ürünlerle keyif, mutluluk, sevinç gibi hisler 

uyandırılmaya çalışılmıştır.  

Bu değişim ürünlerin pazarda seçilme kriterlerini de etkilemiştir. 1980’ler bu üç 

özellikten sadece ikisinin karşılayabilen ürünlerin pazarda başarı yakalayabildiği bir 

dönem olmuşken 1990’larda ürünün başarısı için her üç kriterin de karşılanması 

gereken bir dönemi başlatmıştır (Sanders, 1992). Bu üç kriter Şekil 3.1.’de eşit 

paylarla yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1: Ürünün pazar başarısı için gerekli üç kriter (Sanders, 1999) 

3.2.4. Kalite Arayışı (Kalite-Odaklı Tasarım) 

Pazardaki rekabetin sonucu olarak kullanıcılar satın alacakları ürünlerin kalitesi ve 

değerleri hakkında daha fazla beklenti içine girmişlerdir (Margolin, 2002b). İnsanlar 

ürünlerde kaliteyi arzulamaya başlayınca üreticiler ve firmalar kaliteli ürünler 

geliştirmeye yönelmişlerdir.  

Kalitede ilgi sürece değil, üretim süreci sonunda ortaya çıkan ürüne odaklıdır. 

Hassasiyet, malzeme birleşimi, detaylar ve üretimdeki özen bir ürünün kullanıcı 

tarafından kaliteli olarak algısını belirlemektedir (Cagan ve Vogel, 2002). Bir ürünün 

kalitesi bir kapının kapandığında çıkardığı ses, bir bıçakta çeliğin düzgün bir şekilde 

kesimi veya iki plastik parçanın birbirine bire bir uyumu ile anlaşılabilmektedir. 

Buna ek olarak ürünün bu özelliklerini uzun süre koruyabilmesi de kalite algısını 

etkilemektedir. Yani ürünün zanaatkarlığı (üretim toleransları) ve dayanıklılığı 
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(ürünün kendini ne kadar süre olduğu gibi koruyabildiği) kullanıcıda bir bütün olarak 

kalite etkisi yaratmaktadır (Cagan ve Vogel, 2002).  

Ürün tasarımı, kalite etkisinin ürünlere nasıl yansıtılabileceğinin anlaşılmasından 

sonra bunun görselleştirilebileceği, üretildiğinde kaliteyi yansıtabilecek formlar ve 

detaylar geliştirmeye yönelmiştir. Coates (2003) kalite kavramına ‘tasarım kalitesi’ 

ile yaklaşmaktadır. İki ürünün iyi ya da kötü tasarlanmış olarak kıyaslanamayacağını 

ama tasarımının daha kaliteli olduğu yönünde yaklaşılabileceğini söylemektedir. 

Bunun da tasarımcının niyeti ve varolan alternatifler içinden daha kalitesine 

yönelmesi ve onu tasavvur etmesi ile mümkün olabileceğini belirtmektedir. İyinin 

detaylarda saklı olduğundan hareketle tasarımın kaliteli olması gerektiğini 

belirtmektedir (Coates, 2003).  

3.2.5. Pazarlama ve Kullanıcı Araştırması Çalışmaları (Pazarlama-Odaklı 

Dönem) 

1970’ler itibari ile değişmekte olan tüketim alışkanlıkları, insanların niş pazarlara ve 

gruplara ayrılmasına sebep olmuştur. Bu yeni tüketim alışkanlıklarının incelenmesi 

ve kullanıcıların değerlendirilmesi amacıyla 1980’ler ve 1990’lar pazarlama ve pazar 

araştırmasının hakim olduğu bir süreç olarak değerlendirilmektedir (Sanders, 2000a). 

Daha çok pazarlama departmanlarında yer alan ve bu dönemlerde kullanıcı üzerine 

çalışmalar yapan bu kişiler “kullanıcının sesi” veya “insan kaynakları uzmanı” olarak 

görülmüşlerdir (Sanders, 2002a). Bu departmanlarca yürütülen kullanıcı 

araştırmalarının amacı ve içeriği günümüz tasarım çalışmalarında yer alanlardan 

farklı özelliklere sahiptir. Pazarlama tarafında yürütülen kullanıcı araştırmasında, 

kullanıcılara tüketici olarak yaklaşılmaktadır. Araştırmanın amacı yenilikçi fikirler 

geliştirmek için kullanıcıların incelenmesi yerine üretilen ürünlerin pazarlanması için 

tüketicinin araştırılmasıdır. Kullanıcı anketlerine, demografik bilgilere, geçmiş 

dönemlerde insanların tüketim alışkanlıklarına ve benzeri istatistiki sonuçlara 

dayanan bu bilgiler ürünlerin gündelik hayatta nasıl kullanıldığı, kullanıcı algısına 

yönelik veriler sunmamaktadır (Wasson, 2000). Pazar araştırmasında kullanıcının 

eylemleri daha çok neyin alındığı ile sınırlıdır (Margolin, 1995). Oysaki tasarıma ve 

yenilikçi fikirler geliştirilmesine yardımcı olacak fikirler neyin kullanıldığı ile 

ilgilidir. Pazar araştırmasının tüketim odaklı bakış açısı kullanıcının araştırılmasında 

tek başına yeterli olmamıştır (Margolin, 1995). 
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Bununla birlikte 1970’lerde tüketimin incelenmesi amacıyla pazarlama 

departmanlarında kullanıcının araştırılması, ürün geliştirme süreçlerinde hakimiyetini 

uzun süre sürdürmüştür (Sanders ve Williams, 2001). Ürünlerin kitleler yerine 

bireyler için üretilmekte olduğunun yaygın bir görüş haline gelmesi, pazar verilerinin 

tasarımı tetiklemekte yeterli olmayacağı sonucunu doğurmuştur (Battarbee ve 

Mattelmaki, 2003). Tasarımcının da bir araştırmacı kimliğine bürünmesi gerektiği 

düşünülmeye başlanmıştır (Sanders, 2000b). 

3.2.6. Yenilik İçin Kullanıcı (Kullanıcı-Odaklı Tasarım) 

Endüstriyel tasarımın gelişiminde şimdiye kadar anlatılan süreçler kullanıcının 

tasarımdaki önemini vurgulamaktadır. Kullanıcı tasarım için her dönem var 

olmuştur. Günümüzde kullanıcıya olan yönelim ise kullanıcının tasarımdaki varlık 

şeklinin değişmesine dayanmaktadır. Eskiden kullanıcı tasarımda göz önünde 

bulundurulması gereken bir faktörken günümüzde tasarımın değerlendirilmesinde 

önemli bir kriter olmuş ve tasarım süreçleri içinde kullanıcıya yönelik uygulamalar 

yer almaya başlamıştır.  

Ekonomide ve şirket yapılarında yaşanan köklü gelişmeler kullanıcının tasarım 

sürecindeki bu değişiminin kaynakları arasında yer almaktadır. Teknolojiler 

tarafından yönlendirilen bilgi ekonomisi döneminden, kullanıcılar ve bu 

kullanıcılarla empati kurabilen şirketler tarafından manipüle edilen deneyim 

ekonomisi dönemine geçilmektedir (Nussbaum, 2005). Çin’in fiyat ve kalite odaklı 

yaklaşımına karşılık Amerika ve Avrupa yeni iş modeli olarak tüketici kültürüne 

yönelmekte ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermenin, onu mutlu etmenin yollarını 

aramaktadır. Bu nedenle empati, yaratıcılık ve anlama gibi yetilere ağırlık 

verilmektedir. Bunları doğru şekilde kullanabilmek için firmaları tasarım disiplinin 

ve bakış açısının yönlendirmesine ihtiyaç duymaktadır (Nussbaum, 2005). Bu durum 

hem tasarım eğitiminde kullanılan yöntemlerin öneminin artmasına hem de 

tasarımcılara firmalar tarafından farklı yaklaşılmasına sebep olmaktadır.   

Tasarımın günümüzde yaşadığı gelişmeler Sanders (2002a) tarafından yeni bir 

tasarım hareketi olarak tanımlanmakta ve bu yeni döneme “Postdesign” adı 

verilmektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği kullanıcılara yani insanlara olan bakış 

açısının ve bunun sonucu olarak tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin değişmesidir. 

Kökenleri 80’lerin sonlarına dayanan insan-odaklı tasarım yaklaşımı tasarımcıların 
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daha fazla günlük süreçlerde yer alması ve tüketicilerin ilgileri hakkında bilgi sahibi 

olmaları gerektiğine değinmektedir (Denning ve Dargan, 1996). 

“Nihai kullanıcılar tasarım sürecinin en önemli oyuncularından biri olmalıdır” 

(Sanders, 1999) anlayışı da kullanıcıya olan yeni yaklaşıma yer vermektedir. Burada 

kullanıcıyı sadece nihai kullanıcı olarak sınırlamamak gerektiği, paydaşların ve 

ürünle ilişki kuran bütün bireylerin tasarım için önemli olabileceğine de 

değinilmektedir (Sanders, 1999; Kristensson ve diğ., 2002) 

Bu yeni tasarım döneminin bir diğer özelliği de bütün insanların tasarıma yarar 

sağlayacak fikirlerinin olduğunun kabul edilmesi, insanların yeni fikirler üretebilmesi 

ve bunu karşısındakilerle paylaşabilmeleri için kendilerini anlatmaları amacıyla yeni 

araçlar geliştirilmesidir (Sanders, 2002a). Katılımcı tasarım olarak adlandırılan bu 

yöntem bütün insanların yaratıcı olduğunu ileri sürer (Sanders ve Williams, 2001; 

Kristensson ve diğ., 2002).  

Yeni yaklaşımlar, teknoloji ve disiplinlerarası çalışmanın gerekliliği tasarımın 

mesleğinin uygulanmasında değişikliklere sebep olmaktadır (Iandoli, 2005). 

Disiplinlerarası çalışma alanında tasarımın sosyal bilimlerle kurduğu ortaklık yeni 

ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcının daha derinlemesine ve yaratıcılığa katkı 

sağlayacak şekilde incelenmesini sağlamıştır (van Veggel, 2005; Sanders, 2002a). 

1980’lerde önde gelen tasarım firmalarının kendi bünyelerinde sosyal bilimler 

kökenli kişileri bulundurmaları ile başlayan süreç başlangıçta bu kişilerin adı geçen 

yöntemleri tasarımın yararına kullanmaları ile sınırlı kalmıştır. Bu dönemde 

kullanıcıları araştıran ve belli ilkeler ve yöntemler doğrultusunda elindeki verileri 

yorumlayan uzmanlar bu bilgilerini tasarımcıların yararına sunmuştur. Bu süreç 

kullanıcı-odaklı tasarım olarak adlandırılmıştır (Sanders, 2002a). Zamanla sosyal 

bilimlerin çeşitli dallarından alınan araştırma yöntemleri tasarımın ihtiyacını 

karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır (Sanders, 2002a). 

Bütün bu yaklaşımlar kullanıcının tasarım süreçleri içinde artan önemini ve tasarım 

disiplinleri için yeni bir dönemi işaret etmektedir. Bu dönemde tasarımcı zanaatkarlık 

döneminde olduğu gibi kullanıcı ile ilişki kurmaya ve araştırmacı bir karakter 

kazanmaya başlamıştır. 

Anlatılan altı dönemde kullanıcının süreçlerdeki yeri olarak incelendiğinde karşımıza 

beş farklı yaklaşım çıkmaktadır. İlk dönem ‘biçim odaklı dönem’dir ve 
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teknolojilerine veya görünümlerine karar verilirken kullanıcılara 

başvurulmamaktadır. Tasarımcı olarak Harley Earl, bir girişimci olarak da Henry 

Ford’un örnek verilebileceği bu dönemde tasarımcının ve üreticinin istekleri 

kullanıcın isteklerinden ve değerlerinden önce gelmektedir. İkinci dönem, 

kullanıcının fonksiyonellik ve kullanılabilirlilik kriterlerince göz önünde 

bulundurulduğu dönemdir. Ergonomi, insan faktörleri ve kolay kullanım çalışmaları 

yapılmış ve Henry Dreyfuss, Robert Probst ve William Stumpf gibi isimlerce ilk kez 

etnografik araştırmalara yer verilmiştir. Bu dönemi, kullanıcı araştırmalarının 

pazarlamacılar ve firmalar tarafından yapıldığı bir dönem takip etmektedir. Bu 

süreçte kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak yerine tüketim alışkanlıklarını incelemekle 

ilgilenilmiştir. Kullanıcı araştırmalarının yerini zamanla kullanıcı-odaklı tasarım 

almıştır. Burada amaç yeni ürün fikirleri için kullanıcının araştırılmasıdır. Donald 

Norman’ın 1988’de yayınlanan kitabında değinilen kullanıcı-odaklı tasarım 

günümüzde IDEO gibi tasarım firmalarında gözlemler ve başka araştırma yöntemleri 

yardımıyla uygulanmaktadır. Kullanıcının tasarım süreçlerinde yer alması adına 

gelinen son nokta ise ‘katılımcı tasarım’ yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda 

kullanıcılarında yaratıcı oldukları bu nedenle kullanıcılarla beraber tasarım yapılması 

gerektiğine değinilmektedir. Günümüzde katılımcı-tasarım uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi için sırf yöntem desteği veren SonicRim gibi kuruluşlar 

bulunmaktadır. Şekil 3.2. bu gelişmeleri bir akış şeması ile özetlemektedir. 

 

Şekil 3.2: Kullanıcının tasarımdaki yerinin dönemlere göre gelişimi 

3.3. Kullanıcının Tasarımdaki Yükselişi ve Bu Yükselişin Nedenleri 

Endüstriyel tasarımın bahsi geçen bütün süreçlerinde kullanıcının bir etken olarak 

var olduğu gözükmektedir. Bununla birlikte günümüzde kullanıcının tasarımda 
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öneminin artması ile anlatılmak istenen kullanıcının ürün tasarlama sürecine olan 

katkısının, yenilikçi fikirler üretilmesi yönündeki etkisinin çoğalmasıdır. Kullanıcın 

bu noktaya kadar ürünlere olan direkt etkisi daha ikinci planda kalmıştır. Kullanıcı 

sadece ürünlerin seçimi yönünden değerlendirilmiş ve istekleri derinlemesine 

soruşturulmadan karşılanmaya çalışılmıştır. Günümüzde ise alınan tasarım 

kararlarında kullanıcı olmazsa olmaz bir kriter haline gelmiştir. Süreci dışardan 

etkilemek yerine sürecin her anında değerlendirilmekte, ilişki kurulmakta ve göz 

önünde bulundurulmaktadır.  

Eski dönemlerde zannatkarların ürünleri kullanacak ya da ürünleri kullanan 

insanlarla bir araya gelme imkanı günümüze göre daha fazlaydı (van Veggel, 2005). 

Bu iki grup sosyal olarak birbirine daha yakındı ve tasarımcı kullanıcının kim olduğu 

ve ürünlerin nasıl kullanılacağı üzerine varsayımlarda bulunabiliyordu. Oysa 

günümüzde “üretimin daha ayrıntılı hale gelmesi, küreselleşme, hedefe yönelik 

pazarlama anlayışı ve kişiselleştirme tasarımcıları ürünlerini kullanan kişileri 

tanıdıkları varsayımını yapmalarına engel olmaktadır” (van Veggel, 2005). Artık 

tasarımcılar ürünlerini kullanılırken hiç göremeyebilmekte ve ürünlerinin 

kullanıcıları ile hiç tanışamayabilmektedir. Kullanıcının tasarımda araştırılmasının 

önem kazanmasının neden olmuştur (van Veggel, 2005).  

Rothstein (1999) endüstriyel tasarımda kullanıcının öneminin ve tasarımda 

etnografik araştırmanın yeniden yükselişini anlattığı makalesinde Henry Dreyfuss, 

Robert Probst ve William Stumpf gibi ünlü tasarımcıları endüstriyel tasarımda 

etnografik araştırmanın atası olarak alır. Tasarımda etnografik araştırma bu kişilerin 

ardından duraksamış, 1990’lardan başlayarak günümüzde tekrar önem kazanmıştır. 

Rothstein (1999) bu gelişimi 4 ana faktörün etkilediğine değinir: 

1. Tasarımcı etnografik araştırma yardımıyla kullanıcı ile iletişim kurar: Fiziksel, 

bilişsel ve kültürel farkların tasarımcıları kullanıcılardan git gide daha fazla ayırmaya 

başladığı günümüzde etnografik araştırma bu iki grubun birleşmesine yardımcı olur. 

2. Firmaların rekabette öne çıkmasını sağlar: Ürünlerin pazar başarısının artan 

önemde kullanıcı tercihleri tarafından şekillendiği günümüzde etnografik araştırma 

insanların neye değer verdiğinin araştırılması, zevklerinin ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi alanında katkı sağlar.  
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3. Endüstriyel tasarımın gelişmesine katkı sağlar: Uygulama alanı gittikçe 

genişlemekte olan endüstriyel tasarım günümüzde ürün planlamasını da hizmet 

olarak sunmaktadır. Bu amaçla etnografik araştırma yeni ürün fikirlerinin ve iş 

olanaklarının keşfedilmesi amacıyla da kullanılabileceği için firmalarca ve 

tasarımcılarca artan sayıda uygulama alanı bulmaktadır. 

4. Tasarımcıların yaratıcılığını geliştirir: Etnografik araştırma kullanıcının 

araştırılarak yeni fikirler üretilmesi amacıyla uygulandığından bir anlamda 

yaratıcılığın doğasının araştırılması olarak görülmektedir. Bu sebepten de etnografik 

çalışma sonucunda ulaşılan veriler, niteliksel olarak daha yaratıcı sonuçlar 

doğurmaktadır. 

Margolin (2002b) ise endüstriyel tasarımda kullanıcının yükselişini tasarım 

disiplinindeki birçok gelişmeden bir olarak ele almaktadır. Margolin (2002b) 

teknolojik yeniliklerdeki hızlanma, ekonomik yarış ve kullanıcının daha kaliteli olan 

ürünlere talebinden kaynaklanan üç ana problemin tasarımcıları beklemekte 

olduğundan bahsetmektedir. Bu problemlerden ilki tasarım sürecinin ve bir firmadaki 

tasarım ve üretimin doğru şekilde koordine edilmesidir. Bir takım çalışmasında 

tasarımcının yeri, ne zaman ne sıklıkla tasarımcıların süreçte yer alacağı, farklı 

disiplinlerden insanların yer aldığı bu takımların doğru şekilde koordine edilmesi bu 

ilk problemin sebepleridir. İkinci problem yeniliklilerin organize edilmesidir. 

Geçmişte tasarım yenilik üretme süreçlerinden ve üretimden tamamen uzak 

tutulmaktaydı. Oysa yeniliklerin tek bir insanın veya tasarımcının elinden çıktığı 

süreçler çok geride kaldı ve büyük ölçekli firmalarda ve üretim süreçlerinde yeniliğin 

yönetilmesi sıkıntısı ile karşılaşılmaya başladılar. Margolin’e göre tasarımcının 

önündeki üçüncü problem ise kullanıcıdır. Tasarımın farklı uygulama alanlarında 

kullanıcı sürece çeşitli şekillerde dahil olmaktadır. Bu farklılıklar aynı tasarım 

çalışmasının farklı aşamalarında olabileceği gibi farklı tasarım alanlarındaki 

farklılıklar yüzünden de kaynaklanabilmektedir. Mesela moda tasarımında önemli 

olan bir stil yaratmaktır ve tasarımcının esas sorumluluğu kullanıcının üzerine 

uyacak bir giysi tasarlamak yerine kullanıcı zevkidir ve bu zevkin karşılanmasından 

sorumludur. Oysa yazılım tasarımı, arayüz tasarımı gibi alanlarda kullanıcı farklı bir 

öneme sahiptir. Burada ürünle kullanıcı arasında daha ciddi problemler oluşmaması 

ve kullanıcı ile ürünün iletişiminin doğru şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu 

da tasarımcının kullanıcıyı daha iyi anlaması gerekliliğini doğurmaktadır. 
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Günümüzde ürünlerin kullanıcı dostu olması tek başına yeterli olamamaktadır 

(Margolin, 2002b). 

Rothstein ve Margolin tarafında değinilen endüstriyel tasarım disiplinin kullanıcıyı 

yaşadığı sürecin merkezine alması zaman içinde, yaşanan gelişmeler ve dönemlerin 

sonucu ortaya çıkmış bir durumdur. Kullanıcının artan önemle tasarımda sürecinin 

merkezine yerleşmesinin birçok sebebi vardır. Bununla birlikte tasarımın zaman 

içerisinde kullanıcıya olan artan ilgisini incelenen literatür doğrultusunda başlıca altı 

başlık altında toplayabiliriz. Bunlar arayüz ve iletişim tasarımın kullanıcı-odaklı 

yaklaşıma katkısı, ürünlerin ve tasarım süreçlerinin karmaşıklığı, rekabet için 

kullanıcı, yenilik, kişiselleştirme ve kullanıcı deneyimi ve duygusal tasarımdır. 

3.3.1. Arayüz ve İletişim Tasarımı 

Yazılım tasarımı (software design) “yazılım sistemlerinin formu, fonksiyonu ve onu 

oluşturan işlemlerin yapısı ile ilgilidir” (Denning ve Dargan, 1996). Tasarlanan 

yazılımlar ürün arayüzleri ve iletişim tasarımı yardımıyla kullanıcı ile buluşmaktadır. 

Arayüz, iletişim, sistem ve yazılım tasarımları gibi bilgisayar ve benzeri elektronik 

aletlerde 1970’ler ve 1980’lerde yaşanan problemlere çözüm arayışları, bugün 

kullanıcı-odaklı tasarım adını verdiğimiz sistematik yöntemin geliştirilmesine 

öncülük etmiş ve kullanıcının tasarımın en önemli kriteri olması gereğini ortaya 

koymuştur. Bu nedenle literatüre tasarım sürecinin bir parçası olarak eklenen 

kullanıcı-odaklı tasarım, katılımcı tasarımı gibi kavramların gelişmesinde 

bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin çok büyük önemi vardır (Margolin, 1988).  

Teknolojilerin geliştirildikleri ilk dönemde kolay kullanım ve işlevselliğin öncelikli 

kriterler olarak ele alınmadığına daha evvel değinilmişti. 1980’lerde bilgisayarlar 

evlere girdiklerinde bu makineler bahsedilen kriterler doğrultusunda iyileştirilmiş 

değillerdi. Bu tarihe kadar bilgisayarlar, formu ve ergonomisi gibi fiziksel özellikleri 

endüstriyel tasarımcılarca, yazılımları ise programcılarca ve mühendislerce 

geliştirilen ürünlerdir (Margolin, 1988). Program araştırmaları ve firmaların teknoloji 

yatırımları sonucu bu aletler gittikçe artan kabiliyetlere sahip olmaktaydılar. Oysa bu 

aletlerin artan becerilerine rağmen kullanıcılar ürünleri gittikçe daha kısıtlı 

kullanabilmeye başlamış ve problemlerle karşı karşıya kalmıştır (Norman, 2002; 

Margolin 1988). Bu nedenle mühendisler tarafından geliştirilen yazılımlar, sistemler 

ve kullanıcı arayüzleri zamanla kullanıcılarda memnuniyetsizliğe ve yazılım 
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sistemlerinde krize sebep olmuştur. Bu kriz kullanıcı için geliştirilen çözümlerin 

daha çok ‘ürün-odaklı tasarım’ (product-centered design) yaklaşımı ile hayat 

bulmasından kaynaklanmaktadır (Floyd, 1992, Denning ve Dargan, 1996 içinde). 

Kriz dönemi ve öncesindeki bu ‘ürün-odaklı’ yaklaşım üretilecek makineye 

odaklanmış ve insanların makineye adapte olmalarını beklemiştir (Norman, 1993).  

Bu sorunları aşabilmek için geliştirilen yöntemler literatürde değişik isimler 

almaktadırlar. Örneğin Denning ve Dargan (1996) bilgisayar yazılımda 

mühendislerin insan eylemlerini göz ardı etmesini önlemek için ‘eylem-odaklı 

tasarım’ adını verdikleri bir yaklaşım önermektedirler. Bu yaklaşım, insanların tekrar 

ettiği eylemlerin incelenip yazılım tasarımında ve bu amaçlı teknolojilerin 

gelişiminde kullanılmasıdır. Amaç teknolojiler yerine insanın ve insan aktivitelerine 

yönelinmesi gerektiğini vurgulamaktır (Denning ve Dargan, 1996). Diğer bir 

yaklaşım ise ‘kullanıcı-odaklı tasarım’ olarak adlandırılmaktadır (Norman, 1993).  

Her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsınlar bu yaklaşımların ortak özeliği ortaya 

çıkan sorunları aşabilmek için kullanıcıların bu aletle ilişkisi ve yetilerinin 

incelenmesi gerektiğidir. Bu gereklilikte problemlerin belirlenip kullanıcıya 

öğretilmesi için mühendisler yerine ürün tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır 

(Margolin, 1988). Bu şekilde ‘ürün-odaklı tasarımın’ getirdiği sorunlara çözüm 

olarak geliştirilen ‘kullanıcı-odaklı tasarım’ makineden çok insana yönelmektedir ve 

insanın iyi şekilde yerine getirebildiği işleri insana, makinenin daha iyi yaptığı işleri 

makineye yaptırmayı amaçlamaktadır (Norman, 1993). Bu şekilde makine hatasız 

şekilde tekrar gerektiren işleri yapar, veri araştırır, hesaplamaları hatasız yerine 

getirir; insan ise makine ile empati kurar, süreçleri fark eder, anlar, problem çözer, 

tatmin olur (Norman, 1993).  

Bu tarihten itibaren yazılım tasarımında kalite kullanıcı tatmini ile ölçülür hale 

gelmiştir. Kullanıcı tatmini de oyalanmadan istediği işlemleri yerine getirebilmesine, 

ilk defa gerçekleştireceği bir işlemi mantık yürüterek tamamlayabilmesine 

dayanmaktadır. Kullanıcı yaklaşımları statik değildir, değişmektedir ve oluşan bu ilgi 

alanlarının karşılanmasını istemektedir (Denning ve Dargan, 1996). İnsana dair bu 

özelliklerin incelenmesi ve yazılım sistemlerine kullanıcı-odaklı tasarım anlayışının 

getirilmesinde antropologlarda önemli rol oynamaktadır. Antropologlar yardımıyla 

geliştirilen kullanıcı-odaklı tasarım Denning ve Dargan’a göre (1996) 3 varsayıma 

dayanarak çalışır: 
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1. Tasarımın sonucu tatmin olmuş müşteridir. 

2. Tasarım tasarımcı ile müşteri arasındaki işbirliğine dayanır. 

3. Müşteri ve tasarımcı bütün süreç boyunca iletişim içindedir.  
Bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerin ‘kullanıcı-odaklı tasarımın’ gelişmesine 

katkıları bunlarla sınırlı değildir. Günümüzde internet aracılığı ile bilgisayarlarda 

bilgi alışverişi çok hızlı olmaktadır (Margolin, 2002c) ve katılımcı toplumun 

oluşumunda internet önemli bir araç haline gelmektedir (Sanders, 2000a). Bu sayede 

tasarımcılar çeşitli platformlar ve forumlar aracılığı ile kullanıcılarla karşı karşıya 

gelmekte, onların şikayetlerini ve ihtiyaçlarını dinlemektedirler (Margolin, 2002c; 

Sanders, 2000a). Bilgisayar bilgi alış verişinde sağladığı hız sayesinde ‘kullanıcı-

odaklı tasarım’ uygulamalarının çabuk ve daha az masrafla yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Gerek arayüz ve iletişim tasarımındaki gelişmeler gerekse internet 

sayesinde ‘kullanıcı-odaklı tasarım’ diğer tasarım disiplinlerine hızla yayılma imkanı 

bulmuştur. 

3.3.2. Ürünlerin ve Tasarım Sürecinin Karmaşıklığı  

Kullanıcının tasarımdaki öneminin artmasının sebeplerinden biri ürünlerin giderek 

kompleksleşmesidir (Margolin, 1988). Bir zamanlar tasarım, fonksiyonun sadece 

formla anlatılabileceği karmaşıklıkta ürünlerle uğraşırken zamanımızda durum 

değişmektedir. Mikroişlemcilerin, bilgisayar yazılımlarının ve bilgisayarların insan 

hayatına girmesi ile birlikte yeni ürün kategorileri doğmuş ve ürünler daha karmaşık 

bir yapı almıştır (Margolin, 1988). Yeni teknolojiler ürünlere daha fazla işlev 

yüklenmesini olanaklı kılmaktadır (Blackler ve diğ., 2003). Artık kullanıcı ile ürün 

arasındaki iletişimde sadece form yeterli olmamakta ve başka elemanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır (Margolin, 1988). Bu amaçla dönemimizin karmaşık ürünlerinin yanı 

sıra bu ürünlerin kullanıcıları ile ilişkilerinin de tasarımcılar tarafından 

gözlemlenmesi önemli önem kazanmıştır (Keller ve Stappers, 2001). Ayrıca ‘zeki 

ürünler’ olarak adlandırılan aletlerin gittikçe yaygınlaşması kullanıcının, tasarımcının 

iş arkadaşı olarak görülmesinde etkili olmuştur (Margolin, 1995). Çünkü bu ürünler 

bitmiş ürünler değildirler ve sonuçlar üretmek için kullanıcının yaratıcı katılımına 

ihtiyaç duymaktadırlar. Ürün kullanıcı ilişkisinin daha da karmaşık olduğu bu 

ürünlerde kullanıcının araştırılması ürünün başarısında önemli bir kriterdir 

(Margolin, 1995).   
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Günümüzde tek bir ürünle hem yüksek sayıda kullanıcıya ulaşılmaya (Sade, 2001a) 

hem de daha fazla kullanıcı ihtiyacına cevap verilmeye çalışmaktadır (Sanders, 

2001). Geniş bir hoşlanabileceği ve kabul edeceği ürünler tasarlamak için 

tasarımcılar kişisel zevkleri doğrultusunda hareket etmekten vazgeçmelidir 

(Koskinen, 2005). Tasarım disiplini için yaratıcı fikirler üretebilmek içinse artan 

sayıdaki kullanıcı gereksinimlerini bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar 

(Sanders, 2001). Bu gelişmeler tasarımın daha karmaşık bir yapı kazanmasını 

sağlamaktadır. Sanders (2001) artmakta olan kullanıcı ihtiyaçları tarihi gelişim içinde 

söyle sıralar: 

• İnsan vücuduna uygunluk: Ergonomi ve insan faktörleri gibi disiplinlerin hem doğuşuna hem 
de gelişimine sebep olmuştur. 

• Akla uygunluk: Bişisel ergonominin gelişimi ile ortaya çıkar ve 1980’lerde bilgi tasarımı 
(information design) ve iletişim tasarımı (interaction design) gibi yeni alanların oluşumuna 
zemin hazırlar. 

• Sosyal açıdan insan davranışlarına uygunluk: 1990’larda uygulamalı etnografi ve bağlamsal 
araştırmadaki gelişmelere cevaben gelişir. 

• Duygusal açıdan uygunluk: 2000’li yıllarda önem kazanmıştır. Etkili insan faktörleri 
(affective human factors) gibi alanlarda incelenmektedir. 

• Hayallere ve amaçlara uygunluk: Günümüzde önem kazanan özellik olarak ortaya 
çıkmaktadır (Sanders, 2001) 

Ürünlerin karmaşıklaşmasına ek olarak tasarım süreci de gittikçe 

kompleksleşmektedir. Bu durum olarak iki şekilde incelenmektedir. İlk olarak bir 

ürünün yaşam döngüsündeki bütün aşamaların tasarım sürecine yansıması (ürünün 

ikincil kullanımları, üretimi, nakliyesi gibi), çevresel faktörler gibi sebepler tasarım 

sürecinin gittikçe karmaşık bir hal almasına sebep olmaktadır (Margolin, 2002c). Bu 

karmaşık süreci çözebilmek ve ürünün daha bütüncül şekilde ele alabilmek için 

tasarım ekipleri kurulmakta ve bu ekiplerde mühendisler ve sosyal bilimlerden 

insanlarda bulunmaktadır. Bu durumda tasarım sürecindeki ikinci karmaşayı 

yaratmaktadır. Farklı disiplinlerden olan insanlar arasındaki ilişkiler ve koordinasyon 

tasarımın daha iyi yönetilmesini gerektirmektedir (Margolin, 2002b). Ayrıca 

pazarlama, ergonomi, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerden aktarılan bilgilerin 

tasarım disiplinince doğru yorumlanabilmesi ve bu bilgilerin yararlı bir formata 

getirilmesi gerekmektedir (Taylor ve diğ., 1999). Çok disiplinli bu yapı tasarımın 

yürütülebilmesi için sistematik yöntemlere başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

yöntemlerden bazıları da kullanıcı-odaklı tasarım, katılımcı tasarım gibi 

yöntemlerdir. Ayrıca tasarım sosyal bilimlerden gelen insanlarla birlikte yürüttüğü 

çalışmalar bu kişilerin karşılıklı olarak birbirlerinin disiplinlerinden bilgi akışında 
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bulunmalarına sebep olmaktadır. Tasarım sosyal bilimlerdeki insan araştırma 

yöntemlerini görmekte ve kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden 

şekillendirmektedir. 

3.3.3. Rekabet İçin Kullanıcı  

Günümüzde firmalar ve tasarımcılar rekabette öne çıkacak ürünler tasarlayabilmek 

için kullanıcıya yönelmişlerdir. Buradaki amaç kullanıcı istekleri doğrultusunda 

pazarda farklılık yaratacak ürünler tasarlayabilmek; bu sayede kullanıcı 

memnuniyetini sağlayabilmektir.  

Firmalar ve ürünler arasındaki yarış her geçen gün artmaktadır. Küreselleşmenin de 

etkisi ile bu yarış artık her ülkenin kendi pazarı ile de sınırlı kalmamakta ve ürünün 

ne kadar çabuk pazarda yer alacağı da başarıda önemli bir etken olmaktadır 

(Margolin, 2002b, Martin, 2004). Günümüz, ürün alternatiflerinin fazlalığı, pazarda 

rekabet ve ürünlerin görünüşlerinde ve özelliklerinde hızlı bir değişime sahne 

olmaktadır. Bu yarış içinde çoğu zaman kullanıcı ihtiyaçları gözden kaçmaktadır 

(McDonagh ve diğ., 2002). 

Oysaki üreticiler kullanıcıyı fonksiyonellik gibi sıradan ihtiyaçların dışında da tatmin 

etmeleri gerektiğinin farkındadırlar (McDonagh ve diğ., 2002). Bir dönem 

üreticilerin çok da üzerinde durmadıkları, ihmal ettikleri kullanıcı memnuniyeti 

çağımızın yoğun rekabeti sonucu ürünlerin pazardaki başarısında çok etkili bir kriter 

haline gelmiştir (Margolin, 2002c). Ürünün başarısını veya başarısız olmasında en 

önemli etken haline gelen kullanıcı eskiden sadece yaşam kalitesine odaklı ürünlerle 

ilgilenirken günümüzde bu ürünlerde deneyimin doğasını yansıtacak söylemler 

aramaya başlamıştır (Margolin,2002c). Bu şekilde günümüzde güç firmadan 

tüketicinin eline geçmekte ve tüketici ürünler üzerinde daha fazla söz sahibi 

olmaktadır (Sanders, 2001). Bu nedenle tüketicilere artık üretim işbirlikçisi, yeni 

fikir üreticisi olarak bakılmaktadır (Kristensson ve diğ., 2002). 

Kristensson ve diğerleri (2002) yaptıkları araştırmada yeni fikirler üretmede 

kullanıcının olumlu etkisini vurgulamaktadır. Bu araştırmalar sonunda iki önemli 

sonuca varırlar. Tüketiciler şirketlere göre daha orijinal fikirler üretmektedirler ve 

tüketiciler ve şirketler tarafından yenilikçi olarak adlandırılan fikirler farklılıklar 

göstermektedir (Kristensson ve diğ., 2002). Kullanıcı memnun edecek ürünler 
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geliştirmek onların ihtiyaçlarında cevap vermekten geçtiği için yenilikçi fikir 

arayışında kullanıcının yeri ve önemi anlaşılmıştır. 

Aynı zamanda firmalarca yaratıcılığın sadece tasarımcılara yüklendiği, herkesin 

yaratıcı olmayacağı görüşünün ortadan kalkması tasarım süreçlerinde kullanıcıların 

daha fazla incelenmesine sebep olmuştur (Sanders ve Williams, 2001). Pazar 

araştırmasının ürün geliştirme süreçlerine hakim olduğu dönemde kullanıcılara 

yönelik bir takım yanlış varsayımlar yürütülmüştür. Yanlış olduğu günümüzde kabul 

edilen bu öngörüler firmalarca kullanıcılara olan yaklaşımında değişmesine ve 

kullanıcı-odaklı tasarım gibi uygulamalara yer verilmesine sebep olmuştur. Sanders 

ve Williams (2001) tarafından kısaca değinilen bu öngörüler şunlardır: 

• Tüketiciler ihtiyaçlarının ve hayallerinin bilincinde değildirler ve bunları ifade edemezler. 

• Tüketiciler geleceğin bugünden ne kadar farklı olabileceğini hayal edemezler ve 
canlandıramazlar. 

• Tüketiciler hayatlarını iyileştirecek fikirler ve ürünler bulamazlar. 

• Tüketiciler, önlerine fikirler ve prototipler halinde konan yenilikçi yaklaşımların farkına 
varamazlar. (Sanders ve Williams, 2001) 

Bütün bu olumlu yönlerin yanı sıra Coughlan ve Macredie (2002) kullanıcı 

ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasının ve kullanıcılarla iletişiminin, geliştirilecek 

ürünler ve sistemler için öncelikli ve kritik bir aşama olduğunu bildirmekte birlikte 

bu aşamanın hata yapma eğilimli bir safha olduğuna da değinmektedir. Bu nedenle 

günümüzde kullanıcı ihtiyaçlarına ve kullanıcının isteklerine başvurulması riski göze 

alabilen büyük şirketlerde mümkün olmaktadır.  

Sonuç olarak rekabet için kullanıcı, farklılık ve kullanıcı memnuniyeti olmak üzere 

iki ölçüte yoğunlaşmıştır. Kullanıcının ihtiyaçları ve isteklerlinden hareketle pazarda 

farklılık yaratacak ürünler tasarlanırken kullanıcında memnuniyeti sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  

3.3.4. Yenilik 

Yeni buluşların hızındaki artış ve pazarda artan sayıda yer almayan başlayan girişken 

oyuncular tasarımcıları yeni problemlerle karşı karşıya getirmektedir (Margolin, 

2002b). Rekabet için yenilik gereklidir. Bu amaçla da ‘yeniliğin’ kaynakları 

aranmaya başlanmıştır. 

Kristensson ve diğerleri (2002) yeniliğin çoğu zaman yaratıcı ürünlere atfedilen bir 

özellik olduğuna değinirler. Bu yenilik algısının ürün fikrinin ‘tek’ olduğu düşüncesi 
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ile desteklendiğini belirtirler. Ürünlere yüklenen bu ‘tek’ olma özelliği, tüketici 

tarafından ürüne atfedilen bir özelliktir. Ürünlerin ‘tek’ olup olamadığa ve alınıp 

alınmayacağına karar veren kişiler olarak ürünlerin pazardaki başarısında tüketici 

önemlidir (Kristensson ve diğ., 2002). Bu nedenle ürün geliştirme süreçlerinde 

tüketicilere yer verilmesi bu kişiler tarafından yenilikçi kabul edilen ürünler 

geliştirilmesini sağlayacaktır.  

Diğer bir bakış açısına göre ‘postdesign’ döneminde yenilikler deneyimleri satan 

insanlardan değil, deneyim arayan insanlardan gelmektedir (Sanders, 2002b). Bu 

sebeple kullanıcılar kendi sorunlarına çözüm arayan insanlar olarak yenilikçi 

yaklaşımlar sunabilmektedirler. 

Mutlu (2003) ise konuya ‘yenilik tasarımı’ (design innovation) üzerinden 

yaklaşmaktadır. Tasarım disiplini, tasarım ile kullanıcı-odaklı uygulamalar arasında 

bir yöne gitmektedir. Bunun soncu olarak tasarım, kullanıcı deneyimlerini anlamak, 

kullanıcılarla işbirliği yapmak ve kullanıcıların yaratıcılığı ile yenilikçi fikirleri 

besleyecek bir bakış açısı geliştirmektedir. Tasarımdaki bu yeni metotlar “kullanıcı 

deneyimi ve yaratıcılığının tasarım aracılığı ile yenilikçi fikirlerin beslenmesini 

sağlamaktadır” ve ‘yenilik tasarımı’ (design innovation) olarak adlandırılmaktadır 

(Mutlu, 2003).  

Yeni gelişmekte olan bu yaklaşımlara ek olarak tarihte kullanıcının yenilikçi ürün 

geliştirilmesinde başat rol oynadığı birçok ürün örnekleri bulunmaktadır. Örneğin 

“Vespa’nın tasarımcıları D’ascanio ve Piaggio, kullanıcı profilini çözümlemiş, çevre 

değerlerini ve kentsel işlerlikleri incelemiş ve motosiklet olarak adlandırılan bu 

ulaşım aracına yepyeni bir işlevsellik kazandırmışlardır” (Asatekin, 2000). 

 “Tasarım firmaların pazardaki yarışı için ana kriter olmaya devam ettiği sürece, 

kayda değer yeniliklere olan talep artacaktır” (Deasy ve diğ., 2001). Tasarım da 

kayda değer fikirler üretmek için kullanıcıyı bir araç olarak kullanacak ve ondan 

aldığı ilhamla yenilikçi ürünler geliştirecektir.  

3.3.5. Kişiselleştirme 

Türkçe’de kişiselleştirme olarak karşılık bulan ‘customization’ terimi günümüzde 

gittikçe daha geniş uygulama alanları bulmaktadır. İnsanlar pazarda var olan ürünler 

yerine internetinde yardımı ile kendi ayakkabılarını, elbiselerini tasarlayıp 

ürettirebilmekte, kendi web sitelerini kendileri şekillendirebilmektedir (Sanders ve 
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Williams, 2001). Bu gelişme, kişilerin var olan standart ürünler yerine kendileri 

tarafından geliştirilmiş ve farklılaştırılmış ürünler kullanmak istediklerini 

göstermektedir. 

Kullanıcılar günümüz teknolojilerinin de yardımı ile ürünlerin daha fazla 

kişileştirebilmeyi talep etmektedirler (Sanders ve Williams, 2001). Ayrıca ürünler 

kullanıcıların özel istekleri doğrultusunda gittikçe daha niş pazarlara hitap etmeye 

başlamıştır (Sanders, 2000a). Bu nedenle her ne kadar ürünler kitlelerin tüketimi için 

üretilse de bireyler için tasarlanmaktadırlar (Battarbee ve Mattelmaki, 2003). Bu 

amaçla kullanıcıların özel isteklerini gözlemlemek, bunlara cevap verebilecek 

tasarımlar yapmak veya ürünleri kişilerin kişileştirmelerine olanak verecek şekilde 

geliştirmek önem kazanmıştır. 

3.3.6. Kullanıcı Deneyimi ve Duygusal Tasarım  

Endüstriyel tasarımın ilk dönemlerinde kullanıcıya yönelimler daha çok fiziksel 

çalışmalarla sınırlı kalmıştır. Her ne kadar başlangıçta ergonomi uzmanları ürün ve 

kullanıcı arasındaki fiziksel arayüze yönelmiş olsalar da, zamanla bu yeterli olmamış 

ve tasarımda kullanıcıların ürünlerle olan bilişsel ve duygusal ilişkilerini anlama 

ihtiyacı artmıştır (Margolin, 1988). 

Bu gelişmeyi takiben günümüzde kullanıcının bir ürünle yaşadığı deneyim gittikçe 

ürünün kendisinin önüne geçmekte; önemli olan kullanıcının deneyimi olmaktadır 

(Nussbaum, 2005). Bu da ürünler kadar bu nesnelerle, aktivitelerle ve ortamlarla 

kullanıcının yaşacağı deneyimlerin de tasarlanması anlamına gelmektedir (Sanders, 

2002a; Jordan, 2000). Margolin (2002c) da tasarımda deneyimin önemine şu sözleri 

ile yer vermektedir: “…ürün geliştirmek deneyimle tekniğin bir birleşimidir, sadece 

tekniğe dayanmamalıdır. Tasarımcı kullanıcı ilişkisinden konuşmaya devam ederken, 

karşılaşılan önemli noktalardan biri yeni ürün geliştirme sürecinde tasarımcının ve 

kullanıcının deneyimlerinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasıdır…”. Bu 

deneyimlerin tasarlanabilmesi için de deneyimlerin özünü oluşturacak olan 

duyguların anlaşılmasını gerekmektedir (Rothstein, 2003).  

Psikoloji, duygu için tüm dünyada kabul gören tek bir terim ve teori üretememekle 

birlikte duyguların insan deneyiminde temel ve her zaman var olan bir öğesi 

olduğuna değinmektedir (Davidson ve Cacioppo, 1992; Desmet, 1999). “Duygular 

içsel deneyimlerdir” (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000) ve materyal dünyamızı 
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oluşturan ürünler ise duygusal uyaranlardır (Desmet, 1999). Bu uyaranlar kişide aynı 

anda birbirinden farlı duygular uyandırabilmektedirler. Örneğin FordKa aracı, 

yenilikçi bir yaklaşım sergilediği için pozitif bir duygu yaratırken, görselliği 

açısından negatif bir duygu yaratabilir. Yani bireyler ürünlere farklı ilgi odakları ile 

yaklaşmaktadırlar (Desmet, 1999) ve bu ilgi odakları bireylerde birbirinde farklı 

duygular yaratabilmektedir. 

Sanders (2002a) ürünlerin duygusal uyaranlar olmalarına rağmen “gerçek anlamda 

deneyim tasarlanamaz” demektedir. Deneyimin iki bileşeni olduğunu, bunlardan 

birinin kullanıcı diğerinin ise ürün olduğunu anlatmaktadır. Kullanıcı üründen 

edindiği bilgi ile onunla iletişim kurmaktadır. Bu noktada ürünün kullanıcıya 

yansıtacağı bilgiyi tasarlamak mümkünken ürünü kullanacak kişiyi tasarlamak 

mümkün olmamaktadır. Bu sebepten Sanders (2002a) deneyimlere, sadece bir ilham 

kaynağı olarak yaklaşmaktadır. Bireylerin geçmişte, günümüzde yaşadıkları veya 

gelecekte yaşamaları potansiyel olan deneyimlere ulaşılması ile bu bilginin tasarım 

sürecine ilham kaynağı olacak şekilde aktarılmasını sağlamaktadır (Sanders, 2002a). 

Jordan (2000) ise kullanıcıları ihtiyaçları yönünden yaklaşmakta ve duyguları da bir 

ihtiyaç olarak ele almaktadır. İhtiyaçlarının hiyerarşik olarak zevk, kullanılabilirlilik 

ve fonksiyonellik olarak sıralamaktadır. Kişi ürünün fonksiyonunu yerine getirdiğini 

görüp, kullanımın rahat olduğunu anladıktan son sıralamada en üstte yer alan zevk 

olgusuna yönelmektedir (Jordan, 2000). Zevk olgusu kullanıcı için çok önemlidir ve 

ürünlerin arzulanmalarında etkili olmaktadır. Bu nedenledir ki insanlar ne zaman bir 

arzularına ulaşırlarsa, yeri doldurulması gereken başka bir arzuya yönelmektedirler 

(Person, 2003). 

Kimi zaman ise arzu olmaksızın ürünler sırf duygusal açıdan da anlamlı 

olabilmektedirler. Kullanıcıların ürünlerle olan duygusal bağlarını 

Csikszentmihalyi’nin (1991) yaptığı araştırma açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

İnsanları evlerinde ziyaret edip hangi objelerin onlar için özel olduğunu incelediği 

araştırmada cevapların ürünlerin geçmişlerine yönelik olduğunu görmüştür. İyi vakit 

geçirilen bir turistik gezide alınan bir süs eşyası, büyük babadan kalma bir sandalye 

gibi kişide geçmişe sahip olan ürünler tercihte öne çıkarken, ürünlerin estetik 

güzellikleri, fonksiyonları, kullanım kolaylıkları ve cazibeleri geri planda kamıştır 

(Csikszentmihalyi, 1991). 
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Bütün bu yaklaşımlar tasarımda kullanıcı duygularının ve deneyimlerinin önemine 

değinmektedir. Tasarımcıların kullanıcıların duygularını ve deneyimlerini 

anlayabilmesi ise onları araştırması ile mümkündür. 

3.4. Kullanıcıyı Araştırma Yöntemleri 

Kullanıcı araştırmasına yönelik günümüzde uygulanmakta olan yöntemler, 

kullanıcıdan ürün geliştirme süreçlerine yarar sağlayacak bilgiler elde edilebilmesi 

için kullanılmaktadırlar. Amaç, bu yöntemler sayesinde tasarımcıların ve ürün 

geliştirme ile ilgili diğer kişilerin günlük hayatta insanların ürünlerle ve sistemlerle 

ne şekilde ilişki kurduğunu araştırıp buralardan yeni fikirler üretmesidir. Yani bu 

yöntemler yenilikçi, yararlı ve kazançlı tasarım fikirleri oluşturabilmek için bir araç 

görevi görmektedir (Rothstein, 1999).  

Bir araç olarak kullanılan bu yöntemler başka amaçlara da hizmet etmektedirler. Her 

ne kadar tasarımcılar gördüklerini farklı yorumlayabilen, çözümler üreten ve iyi 

içgüdüye sahip bireyler olarak varsayılsalar da tasarımın pazarda başarı yakalayıp, 

yakalamayacağını anlamak için bilimsel yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu 

yöntemler günümüzde yeni ürünlerin pazardaki riskini ve hatalarını azaltmak 

amacıyla kullanılmaktadırlar (The Design Council, 2006). 

Bu amaçlar için tasarım araştırmalarında gerek nitel gerekse nicel yöntemler 

kullanılabilmektedir (Dodds, 2001). Nicel araştırma yöntemleri ‘ne’ sorularına cevap 

verirken, nitel araştırma yöntemleri ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularına cevap aramaktadır. 

Birebir görüşmeler, gizli veya doğrudan gözlemler tasarımda yaygın olarak 

başvurulan nitel araştırma metotları olarak belirtilmektedir. Nitel araştırma 

yöntemleri yardımıyla kullanıcının değer algısına, fiyat toleransına, rekabet 

avantajlarına dair bilgi edinilebileceği gibi yaşam tarzı araştırması, deneyim profili 

çalışmaları (consumer experience profiling) ile de pazar algısı ve yeni ürünlerin 

kabul edilebilirliliği hakkında bilgiler toplanabilmektedir. Etnografik datalar tüketici 

davranışlarının, inançlarının ve kültürün algılanmasına yardımcı olurken daha detaylı 

araştırma yöntemleri ile kullanıcıda pozitif etki yaratacak renk, doku, stil gibi tasarım 

elemanlarına ulaşmak mümkündür (Dodds, 2001). Nitel araştırmalar ise, tasarım 

sonuçlarının tahmin edilmesi için algoritma sağladıkları gibi ergonomi çalışmaları ile 

de hız, güç, kuvvet, beceri gibi fiziksel özeliklerin ölçülmesine yardımcı 

olmaktadırlar (Dodds, 2001). 
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Sanders (2002a) kullanıcılardan bilgi edinmek için yedi yol olduğuna değinmektedir. 

Bu yöntemlerin her biri ile kullanıcıya dair farklı bilgilere ulaşılabileceğini belirtir. 

Şekil 3.3’te yer almakta olan bu yollar şunlardır: 

• İnsanların anlattıklarının dinlenmesi 

• İnsanların ifade etmek istediklerinin yorumlanıp, düşünceleri hakkında çıkarımlarda 
bulunmak 

• İnsanların yaptıklarının izlenmesi 

• İnsanların neleri kullandığının gözlemlenmesi 

• İnsanların ne bildiğinin açığa çıkarılması 

• İnsanların nasıl hissettiğinin anlaşılması 

• İnsanların ne hayal ettiğinin takdir edilmesi (Sanders, 2002a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3: İnsanlardan bilgi edinmenin yolları (Sanders, 2002a) 

İnsanların anlattıklarını dinlemek sadece sözcüklere dökebildiği ve karşısındaki ile 

paylaşmak istediği bilgilere ulaşılması anlamına gelmektedir (van Veggel, 2005; 

Sanders, 2002a). Bu bilgiler, sözle de ifade edilebilen belirgin ihtiyaçları 

tanımlamakta kullanılır. İnsanların neler yaptığını izlemek ve neler kullandıklarını 

incelemek gözlemlenebilen ihtiyaçları açığa çıkarırken kullanıcıya yönelik 

araştırmaları sadece bunlarla sınırlamak günümüzde doğru bir yaklaşım olarak 

görülmemektedir. Onların ne düşündüklerinden, neleri bildiklerinden hareketle 

hislerini anlamaya çalışmak gerektirmektedir. Bu sayede kullanıcılar ile empati 

kurulabilmekte ve onların dile getiremediği ihtiyaçları anlaşılabilmektedir. Ayrıca 

kullanıcıların hayallerine ulaşmak onların bile bilmediği, gizli ihtiyaçlarının ortaya 

çıkması demektir (Sanders, 2002a). Şekil 3.3’ü insanlardan ne şekilde bilgi 
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edinebileceğini göz önünde bulundurarak tekrar yorumlanacak olursa Şekil 3.4. elde 

edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4: İnsanlardan bilginin edinilme şekilleri (Sanders, 2002a) 

Geleneksel tasarım araştırması metotları insanların ne söylediğine ve ne yaptığına 

odaklanmaktadır yani daha çok gözleme dayanmaktadır. Anket, görüşme ve odak 

grup çalışmaları bunlara örnektir. Bu bilgi toplama yöntemleri ile elde edilen veriler, 

kullanıcıların ne düşündüğünü anlamak yönünde araştırmacılarca analiz 

edilmektedirler (Sanders ve Williams, 2001). Günümüzdeki yaklaşım kullanıcı 

araştırmalarının sadece bu yöntemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, bir adım ileriye 

gidip insanların neler yarattığını ya da yaratabildiğini incelemek gerektiğine değinir. 

Yaratmak temeline dayalı bu yeni yaklaşım insanların fikirlerine, hislerine ve 

hayallerine ulaşmak için önemli görünmektedir (Sanders, 2002a).  

Tasarım disiplininde bir araştırmada metodunun doğru şekilde uygulanması kadar 

doğru araştırma yönteminin seçilmesi de önemlidir (Stone ve diğ., 2002). Her ürün 

geliştirme süreci doğası gereği farklı araştırma kombinasyonlarından 

oluşabilmektedir. Örneğin Herman Miller firması ofis mobilyasına yeni bir anlayış 

getiren Resolve System’i tasarlarken sürecin başında başlayarak trend araştırması, 

gözlem, kullanıcı testi ve görüşmelerden oluşan bir araştırma şeması hazırlamıştır 

(Deasy ve diğ., 2001). Trend analizi fikrileri ve prensipleri belirlemek, gözlem 

çalışma alanlarının nasıl kullanıldığını anlamak, kullanıcı testi prototiplerin 

denenmesi, görüşmeler ise pazarlamaya ürünün verdiği mesaj yönünde bilgi 

aktarmak için kullanılmıştır. Bu araştırma yöntemleri ve elde edilen veriler Şekil 

3.6’daki gibi görselleştirilmiştir. Bunlara ek olarak bu süreçte serbest tasarımcı 

olarak çalışmakta olan Ayşe Birsel’de etnografik araştırmaya dayalı kendi 
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incelemesini yapmış ve kullanıcıları kendi çalışma ortamlarında, çevreleri ile ilişki 

içersindeyken gözlemlemiştir (Deasy ve diğ., 2001). 

Şekil 3.5: Resolve ofis sisteminin tasarım sürecinde kullanılan dört araştırma 
yöntemi (Deasy ve diğ., 2001) 

Kullanıcıların tasarımda incelenmesi amacıyla kullanılmakta olan birçok araştırma 

yöntemi bulunmaktadır. Kullanıcıların söyledikleri, yaptıkları ve yarattıklarını 

incelemek amacıyla kullanılan bu yöntemlerden literatürde en çok yer alanlarına ve 

tasarım uygulamalarında en sık kullanılanlarına yer verilmektedir. 

3.4.1. Anket 

İnsanların söylediklerine odaklı bir araştırma yöntemidir (Sanders, 2002a). Basılı 

sorulara dayanmaktadır (Jordan, 2002a). Anketler sabit-cevaplı sorular veya açık-

uçlu sorular olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Sabit-cevaplı sorularda kişinin 

cevaplar arasında kendine en uygun olanı seçmesi veya aralarında derecelendirme 

yapması beklenirken, açık-uçlu sorular yanıtları tamamıyla bireye bırakmaktadır 

(Jordan, 2002a). 

Mello (2002) anketleri, çalışma amacın saptanması, tüketicinin ve örnek grubun 

büyüklüğünün belirlenmesi, metoda karar verilmesi, anketin hazırlanması, anketin 

uygulanması ve verilerin incelenmesi olarak altı aşamaya ayırmaktadır. Bu aşamaları 

içeren bir anket çalışması internet, telefon, faks yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi 

karşılıklı görüşme ile de yapılabilmektedir (Mello, 2002). 

Tasarım hakkındaki her konuda (kullanılabilirlilik, fikir değerlendirmesi, vb.) anket 

uygulaması yapılabilmektedir (Jordan, 2002a). Düşük maliyetle sayıca çok kişiye 

ulaşılabilmesini sağladıklarından dolayı sıkça tasarımda dahil olmak üzere çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte, bir şekilde kişilere dağıtılan 
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anketlerin çok azı cevaplanıp toplanabilmektedir. Bu anketlerin en büyük dezavantajı 

olarak düşünülmektedir (Jordan, 2002a). Ayrıca anketler insanların sadece dile 

getirebildikleri bilgileri araştırmacı ile paylaşmalarına izin vermektedir; bu sebepten 

anketler kullanıcıların yaratıcı fikirler üretmelerine yardımı olmamaktadır (Sanders, 

2002a). 

3.4.2. Görüşme 

İnsanların söylediklerine ve düşündüklerine odaklı bir araştırma yöntemidir (Sanders, 

2002a). Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış sorulardan 

oluşabilen görüşmeler karşılıklı konuşma şeklinde yürümektedir (Jordan, 2002a). 

Görüşmeler tasarımda çok yönlü olarak kullanılabilmektedir. Tasarım araştırmasının 

başında yapılan görüşmeler geliştirilecek fikirlere yol verebilecekken, prototip veya 

bitmiş ürünle yapılan görüşmeler ürünlere kullanıcının tutumunu öğrenebilmek adına 

önemli olmaktadır (Jordan, 2002a). 

Tasarım araştırmalarında görüşmenin tek başına uygulanmaması gerektiği 

düşünülmektedir (Leonard ve Rayport, 1997). Görüşmeci kendi bilgisi dahilinde 

karşısındaki bireye soru sormaktadır ve ister istemez bu soruları kendi 

varsayımlarına dayanarak yöneltmektedir. Kullanıcılar kendi davranışları anlatmak 

hakkında çok güvenilir değildirler; daha çok karşısındakinin beklediği cevapları 

vermeye veya kendi söylemek istediklerini dile getirmeye yatkınlardır. İnsanlar 

ürünlerin soyut karakterleri ve kendilerinde uyandırdıkları hisler konusunda 

konuşmaya çok yatkın değillerdir. Kişilerin hayal güçleri kendi deneyimlerine 

dayandığı için yetersizliklerini ve hatalarını normal görebilmektedirler. Görüşme 

sırasındaki sorular kişilerin normal aktivite akışına engel olmakta ve insanların 

yenilik önermesine izin vermemektedir (Leonard ve Rayport, 1997). 

3.4.3. Gözlem 

Doğrudan veya dolaylı olarak insanların neler yaptığının izlenmesine dayalı bir 

araştırma yönetimidir (Sanders ve Williams, 2001). 

Kullanıcılara yönelik gözlem araştırması yeni bir uygulama değildir. Buhran 

yıllarında ve İkinci Dünya Savaş’ına denk gelen 1930’lar ve 1940’larda üretkenliğin 

anlaşılması için kullanılmış bir yöntemdir. Bununla birlikte 60’lar ve 70’lerde 
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uygulaması giderek azalıp ortadan kalkmış ardından 1980’lerle birlikte artan önemle 

kullanılmaya başlanmıştır (Hafner, 1999). 

Bu yöntemde gözlemci kendisine sözel olarak aktarılan davranışa yerine davranışın 

kendisine şahit olmaktadır. Gözlemci gözlem sırasında bireyin vücut hareketlerinden 

ve mimiklerinden durumla ilgili sözel olmayan hislere ulaşabilmektedir. Bu hisler bir 

ürünün veya sistemin test edilmesinde veya prototipinin denenmesinde önemli 

olduğu gibi bu tip denemelerde koku ve his gibi diğer soyut konularda da bilgi 

edinilmesini sağlamaktadır. Deneyimli bir gözlemci dile getirilmeyen ihtiyaçlara 

gözlem sırasında çözüm üretebilmekte ve gözlem sırasında kişileri daha az böldüğü 

için de olayların akışına engel olmamaktadır (Leonard ve Rayport, 1997). 

Kullanıcıları kendi doğal çevrelerinde izlemek son dönemde tasarımda önemli bir 

yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem tasarımcının kullanıcı davranışlarını 

anlaması, söylenmeyenleri fark edebilmesi anlamında pazar araştırması, odak gruplar 

ve benzeri şekilde hazırlanmış ortamlarda yapılan yöntemlerden daha etkili 

bulunmaktadır (The Design Council, 2006; Funderstanding, 2005)   

3.4.4. Pazar Araştırması 

Pazar araştırması insanların neler söylediği üzerine yoğunlaşmaktadır (Sanders ve 

Williams, 2001). Bu nedenle daha çok yazı ve sayıdan oluşan araçlara başvurmakta, 

görsel araçları çok fazla kullanmamaktadır (Leonard ve Rayport, 1997). 

Kullanıcı anketlerine, demografik bilgilere, geçmiş dönemlerde insanların tüketim 

alışkanlıklarına ve benzeri istatistiki sonuçlara dayanan bu bilgiler ürünlerin gündelik 

hayatta nasıl kullanıldığı ve kullanıcı algısına yönelik veri sunmamaktadır (Wasson, 

2000). Daha çok kurumsal firmaların kendileri tarafından yürütülen bu çalışmalar 

tasarımcılara yeni ürün geliştirebilmek adına yardımcı olmaktan uzak olarak 

değerlendirilmektedir (Wasson, 2000). 

3.4.5. Odak Grup 

Sözlü ifadeye dayalı, insanların söylediklerine odaklı bir araştırma yöntemidir 

(Sanders ve Williams, 2001). Odak grup dikkatlice seçilmiş, geneli temsil edebilecek 

bireylerden oluşan referans bir topluluktur (Gullikson, 2004). Pazar araştırmasının 

içinde sıkça kullanılan yöntemlerden biridir (Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001) 

ve pazar araştırmasına göre daha açık-uçlu bir yapıya sahiptir (Wasson, 2000). 
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Odak gruplar nitel veriler elde edilmesine sağlamaktadır. Bu veriler bütün 

popülasyonu temsil etmemekte, sadece katılımcıların kendi yorumlarını içermektedir 

(Wasson, 2000; (Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001) ve istatistiki açıdan güvenilir 

veriler yerine fikirlere ve davranış kökenlerine dayalı bilgiler edinilmesini 

sağlamaktadır (Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001). 

Birçok firma ürün geliştirme sürecinde kullanıcılarla ilgili çalışmalarını ‘odak grup’ 

olarak adlandırılan yöntemlerle yürütmektedir. Ancak odak grup çalışması 

yürütüldüğü halde başarısız olan ürünler, bu yöntemin gerçek satın alma davranışını 

saptamada kötü bir tahmin şekli olduğunu ortaya koymaktadır (Etzkorn, 2004).  

3.4.6. Etnografik Araştırma 

Etnografik araştırma insan davranışlarının ve neler yaptıklarının incelenmesi olarak 

tanımlanabilmektedir (Martin ve Schmidt, 2001). İnsanlarla karşılıklı görüşmelere 

dayanan çalışma insanların söyledikleri ve yaptıkları üzerinden kullanıcının neyi 

istediği ve neye ihtiyaç duyduğunun araştırmacı tarafından yorumlanmasına 

dayanmaktadır. Bu araştırma yönetiminde insanlara kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini 

bilmeyen bireyler gözüyle yaklaşılmaktadır (Martin ve Schmidt, 2001). Bu bireylerin 

kendi yaşamları içinde incelenmesi temeline dayanmaktadır (van Veggel, 2005). 

İnsanların ne yaptığına odaklı bu çalışma ile insan davranışı konusunda değerli 

bilgilere ulaşılmakla birlikte, süreçte yapılan kişisel gözlemler dışında kullanıcıların 

duygusal yaklaşımları hakkında bilgi toplanması mümkün değildir (Sanders ve 

Williams, 2001).  

Etnografik araştırma nihai kullanıcı hakkında bilgi edinmek için uygulanan ilk 

metottur (Dandavate ve diğ., 2000). Tasarım alanındaki etnografi uygulamaları 

bugünkü popülaritesini 1990’ların ortalarında iş ve tasarım yayınlarında yer alması 

ile kazanmıştır (Wasson, 2000). Pazar araştırması gibi istatistiki bilgilere dayanan 

araştırma yöntemlerinin ardından etnografik araştırma kullanıcının tasarımcılar 

tarafından anlaşılabilmesi için yeni bir bakış açısı getirmiştir (Wasson, 2000). 

Tasarımdaki ilk uygulamalarının tasarımcı tarafından bir ürünün hayal edildiği 

kullanım şekli ile gerçek hayatta kullanıcı tarafından kullanımı arasında ciddi farklar 

olduğunu ortaya çıkarması, etnografinin tasarımdaki öneminin artmasına sebep 

olmuştur (Wasson, 2000). 
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Sperschneider ve Bagger’ın (2000) makalesinde Walcott’un etnografiyi “bir görme 

şekli” olarak belirttiğine değinilmektedirler. “Etnografi tasarımcının gündelik hayatta 

kullanıcının ürünlerle nasıl etkileşim kuruduğunu anlaması yönünde bir pencere 

açamaktadır” (Wasson, 2000). Bu sayede etnografik araştırma kullanıcı ihtiyaçlarının 

ürün tasarlarken tasarımcının kullanabileceği şekilde incelenmesini sağlamaktadır 

(van Veggel, 2005). 

3.5. Tasarımda Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar 

Kullanıcıyı araştırmak için kullanılan yöntemlerin yardımı ile tasarımda kullanıcı 

odaklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kullanıcıların tasarımda öneminin anlaşılması ile 

geliştirilen bu yeni tasarım modelleri değişik isimlerle adlandırılmaktadır. Literatürde 

yer alan bu çeşitliliğe dikkati çeken yazarlardan biri Rothsetin’dır. Rothstein (2003) 

kullanıcı odaklı tasarımı tanımlarken “empatik, insan-merkezli, buluş araştırması 

veya tasarımı diye de adlandırılsa” demekte ve literatürdeki bu karmaşayı 

vurgulamaktadır (Rothstein, 2003). Rothstein’ında değindiği bu çeşitlilik içinde yer 

alan diğer isimler şunlardır: insan-odaklı tasarım (Denning ve Dargan, 1996; 

Buchanan, 2001), kullanıcı-odaklı tasarım (Norman, 2002; Dodd, 2001), herkes için 

tasarım (design for all) (Thkokallio, 1998, McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000 

içinde), empatik tasarım (Leonard ve Rayport, 1997; Funderstanding, 2005), 

deneyim-bazlı tasarım (Sanders, 1999; Cain, 1998) ve katılımcı tasarımdır (Sanders, 

2000a; Sperschneider ve Bagger, 2000). 

Kullanıcı ihtiyaçlarının anlaşılmasında bildiğimiz katı sınırlar içerisinde uygulanan 

geleneksel yöntemlerinin yerine sosyal bilimler kökenli araştırma tekniklerinin daha 

etkili olduğu ve bu yöntemlerin gerekliliği belirtilmektedir (Coughlan ve Macredie, 

2002). Sosyal bilimlerden tasarıma uyarlanan bütün bu araştırma yöntemleri 

insanların farklı ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktadır (Sanders, 

2002a). Belirgin ihtiyaçlar bireylerin sözlerle ifade edebildikleri ve görüşme veya 

anket gibi yöntemlerle ulaşılabilen bilgilerdir. Gözlemlenebilir ihtiyaçlar kullanıcının 

gözlenmesine dayanmakta ve dile getiremediği bilgileri de içermektedir (Sanders, 

2002a; Martin, 2004). İfadesi zor olan ve gizli olan gereksinimler ise kullanıcıların 

farkında olmadıkları ihtiyaçlarıdır. Kullanıcının bile henüz farkında olmadığı 

ihtiyaçlarının belirlenip, buna cevap verebilecek ürünler geliştirilmesi pazarda 
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başarıyı da beraberinde getirebilmektedir. Daha çok insanların neler yarattığının 

incelenmesine dayalı bu veriler katılımcı tasarımın da temelini oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6: İhtiyaç aşamaları (Sanders, 2002a) 

Bu yöntemler eskisi gibi tasarım sürecinin sonu olan kullanılabilirlik veya 

değerlendirme aşaması yerine tasarım sürecinin başından itibaren uygulanmaktadır 

(Sanders ve Williams, 2001). Kullanıcı çoğu firma tarafından süreç boyunca 

araştırılmakta, gerek odak çalışmaları gerek kullanılabilirlilik testleri gerekse diğer 

yöntemlerle sürekli süreçte yer almaktadır. 

Kullanıcı araştırmasına yönelik var olan yöntemlerin ışında geliştirilen başlıca 

tasarım modelleri kullanıcı hikayeleri, kullanıcı-odaklı tasarım, empatik tasarım, 

deneyim-bazlı tasarım ve katılımcı tasarımdır. 

3.5.1. Kullanıcı Hikayeleri  

İngilizce’de ‘user scenarios’ olarak adlandırılan bu hikayeler yeni ürün geliştirme 

süreçlerinde kullanıcıyı sürekli akılda tutmak amacıyla geliştirilmişlerdir (Hana ve 

Danzico, 2005). Kişilerin davranış, beklenti, tutum ve trendlerini incelemek; insan 

davranışındaki, düşüncesindeki ve hislerinde belli modelleri belirlemek amacı ile 

kullanılmaktadırlar (Hana ve Danzico, 2005). 

Kullanıcıların tasarım süreçlerinde yer alması için geliştirilmiş birçok 

senaryolaştırma yöntemi bulunmaktadır. Bir kısmı yaygın olarak kullanılan 

yöntemlere ek daha sınırlı projelerde uygulanan metotlar da bulunmaktadır. Örneğin 

‘video kolaj’ tekniği endüstriyel tasarım alanında daha az kullanılan yöntemlerden 
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biridir. Sinemada kullanılan bir teknik olan ‘video kolaj’, yeni ürün fikirlerinin belirli 

film karelerine yerleştirilmesine dayanmaktadır. Bu sayede tasarımcıların kullanıcı 

ortamlarını hayal etmeleri ve kendilerini o ortamda hissetmeleri sağlanmaktadır 

(Keller ve Stappers, 2001). 

Bunun yanı sıra hayali karakterler, senaryolar ve rehber kullanıcılar endüstriyel 

tasarım uygulamalarında daha sık yer almaktadırlar. 

3.5.1.1. Hayali Karakterler 

Türkçeye hayali karakter olarak çevrilen ‘persona’ları Norman (2004a) “tasarımcının 

ürünü kullanacak kişileri anlamasına yardımcı olmak için yaratılmış yapay insanlar 

olarak” tanımlanmaktadır. Hayali karakterlerin gerçek hayattan seçilen insanlar 

olmaları gerekmemektedir. Amaç hedef kitleyi temsil edebilecek gerçekçi karakterler 

yaratmaktır (Norman, 2004a). 

Hayali yaratılmış bu kahramanlara literatürde farklı isimlerle rastlamakta 

mümkündür. Henze ve Kahmann (2003) kullanıcı arketipleri olarak tanımlanan 

‘oyuncu’ların bir iyi bir de kötü kahraman olarak ikiye ayrıldıklarını 

belirtmektedirler. Kahraman olarak adlandırılan arketip firmanın gözündeki ideal 

tüketiciyi, düşman olarak adlandırılan karakter ise tasarım ekibinin en korktuğu 

kullanıcı tipini temsil etmektedir (Henze ve Kahmann, 2003). Her ne kadar 

uygulamaları bu gibi farklı adlar altında daha eskilere dayansa da hayali kahramanlar 

günümüzde kavuştuğu popülariteyi Alan Cooper’a ve bu yazarın 1998 tarihli “The 

Inmates are Running The Asylum” adlı kitabına borçludur (Norman, 2004a). 

Hayali kahramanlar ürünün hedeflenen kullanıcısı ile empati kurmak için bir araç 

görevi görmektedirler. Amaç kullanıcı-odaklı olabilmek için gerçek olabilecek, 

gerçek dışı insanlar betimlemektir. Bu yöntem bir ürünün geliştirilmesinde yer alan 

farklı disiplinlerden insanların birbirleriyle iletişimini de kolaylaştırmaktadır 

(Norman, 2004a; Hana ve Danzico, 2005). 

3.5.1.2. Senaryo 

Senaryolar geliştirilen hayal karakterlerin bir görevi kendi ortamlarında kendi 

cümleleri ile tamamlarken film kareleri gibi resmedilmesi veya hikayelendirilmesi 

demektir (Jenson, 2002). Bu çalışmanın amacı da tıpkı hayal karakterleri gibi tasarım 

sürecinin her evresinde kullanıcının göz önünde bulundurulmasıdır (Jenson, 2002).  
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3.5.1.3. Rehber Kullanıcı 

İngilizce’de ‘lead user’ terimi ile yer alan ve Türkçe’de rehber kullanıcı olarak 

karşılık bulan yaklaşım, bir araştırma yöntemi yerine pazar araştırmalarının 

yönelmesi gereken yeni bir kullanıcı kesimini ifade etmek için kullanılmaktadır 

(Urban ve von Hippel, 1986). 

3M gibi dünyanın önce gelen şirketlerinden biri tarafından yaygın olarak kullanılan 

bu yöntem ürün tasarlarken gelecek nesilleri temsil edebilecek insanlardan ilham 

alma temeline dayanmaktadır (Coyne, 2000). Günlük insanları araştırmak yerine 

rehber insan olarak adlandırılan kişileri gözlemlemektedir. Rehber insan olarak 

adlandırılan kişilerin özellikleri Urban ve von Hippel (1986) ikiye ayırmaktadır: 

• Rehber kullanıcılar pazarda yer alan sorunları diğer kullanıcılardan aylar veya yıllar önce 
fark etmektedirler. 

• Rehber kullanıcı adı verilen bu kişiler, fark ettikleri sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla 
yararlanılacak bireylerdir. 

Rehber kullanıcılar, ‘early adapters’ diye adlandırılan, pazara yeni çıkan ürünlerin ilk 

kullanıcıları ile karıştırılmamalıdır (Coyne, 2000). Rehber kullanıcılar diğer 

kullanıcıların var olan ürünlerde yaşamadığı problemleri yaşayan, bunları aşmak için 

kendilerince çözüm üreten ve ürünleri kendi istedikleri şekle sokmak için 

kişiselleştiren bireylerdir (Coyne, 2000; Donath, 2000). Rehber kullanıcılar 

dönemlerinin, trendlerinin çok önündedirler ve kendilerinden sonra gelecek olan 

neslin özelliklerini taşımaktadırlar (Urban ve von Hippel, 1986; Coyne, 2000).  

Bu kullanıcılara araştırmalarda yer verilmesinin en büyük sebebi yenilikçi ürünler 

geliştirebilmektir. Yenlikçi ürün geliştirmek gelecek için ürün yapmak demektir. Bu 

anlamda günümüz yerine daha çok geleceğin ihtiyaçlarını temsil etmekte olan bu 

kişiler firmalara yenilikçi ürün geliştirebilmek için yol gösterebilmektedirler (Coyne, 

2000; Urban ve von Hippel, 1986). Yapılan araştırmalar firmalar tarafından üretilen 

ürünlerin %80’ninin piyasaya sürülmeden önce bir grup kullanıcı tarafından kendi 

imkanları ile geliştirildiklerini ve ilk prototiplerinin yapıldığını ortaya koymaktadır 

(Donath, 2000). 

Bu kullanıcılara tasarım sürecinin başında yeni fikirler üretmek için 

başvurulabileceği gibi sürecin sonunda gerekli düzeltmelerin yapılması içinde 

başvurulabilmektedir (Urban ve von Hippel, 1986). 
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3.5.2. Kullanıcı-Odaklı Tasarım 

Kullanıcı-odaklı tasarım, tasarım süreçlerinin günümüzde geldiği son noktayı tasvir 

etmektedir (Sanders, 2002b). Tasarıma olan bu yaklaşımının ve sistematik araştırma 

yönetiminin farklı açıklamaları yapılmakatdır. 

Rothstein (2003) kullanıcı-odaklı tasarımı “Başarılı tasarım stratejilerinin ve 

fikirlerinin en iyi nasıl biçimlendirilebileceğini anlamak için insan hareketlerinin, 

davranışlarının ve değerlerinin incelenmesi” olarak tanımlar. Sanders (2000a) ise bu 

çalışmayı “Kullanıcı için tasarım yapmak” olarak açıklamaktadır. McDonagh-Philp 

ve Lebbon’a (2000) göre, kullanıcı-odaklı tasarım “araştırmadan değerlendirmeye 

kadar bir ürün tasarımının her aşamasında kullanıcı katılımının sağlanması” 

yönündeki tasarım sürecidir. Bu yöntemde kullanıcının araştırması çoğu uygulamada 

olduğu üzere sadece ürün geliştirme süreçlerinin son dönemlerine denk gelen 

kullanılabilirlilik testinde veya değerlendirme sürecinde değil; tasarım ve fikir 

üretme aşamasının en başında da yer almaktadır (Sanders ve Williams, 2001).  

Kullanıcı-odaklı tasarımın amaçlarını ve faydalarını içeren birçok makale ve kitap 

bulunmaktadır (Norman, 2002; McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000; Dodd, 2001; 

Kotro ve Pantzar, 2002; Rothstein, 2003; Sade, 2001b). Bu yazılarda üzerinde 

durulan yararlardan en temeli tasarımın gerçek ihtiyaçlar, istekler ve beklentilerle 

birleştirilmesi olarak vurgulanmaktadır (Norman, 2002; Dodd, 2001; Rothstein, 

2003).  

Kullanıcı-odaklı tasarım sadece ürünlerin fonksiyonelliği ile sınırlı değildir, ürünlerin 

kullanıcılar tarafından algısını, kullanıcının ürünle olan deneyimini, ürünle kuracağı 

duygusal bağı da kapsamaktadır (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000). Kullanıcı-

odaklı tasarımın kullanıcıyı araştırması yönündeki en önemli farkı ürünlerin duygusal 

bağlamda incelenmesi ve bu verilerin tasarım sürecine aktarılması olarak 

belirtilmektedir (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000). Aynı zamanda kullanılabilir ve 

ergonomik kriterleri karşılayan ürünler geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır 

(Sade, 1998). Bu amaçla tasarım ve ürün geliştirme sürecinin her aşamasında nihai-

kullanıcı süreçte yer almaktadır (Sade, 1998). 

Kullanıcı-odaklı tasarım yaklaşımı ile tasarımın gelişmesi yönünde çok yol kat 

edildiğine değinilmektedir (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000). Etkileşim 

sistemlerinin kullanıcıya yönelik olması yönünde geliştirilen uluslararası standart 
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ISO 13407 tasarım disiplinlilerinin geneline üzerinde durulması gereken yaklaşımları 

tasvir etmektedir. Bu standarda göre tasarım kullanıcı karakterinin, işin ve çevrenin 

veya kullanım şartlarının araştırılması ile başlamalı ve buralardan elde edilen veriler 

ürün fikirlerinde üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacak gereklilikleri belirlemekte 

kullanılmalıdır. Bu doğrultuda şekillenen fikirler ve ürünlerin prototipleri kullanıcılar 

tarafından test edilmelidir. Kullanıcının tasarım değerlendirmeleri ve testlerinde bu 

şekilde aktif rol alması, ürün pazara sunulduğunda kullanıcı tarafından kabul 

görebilmesi amacıyla yerine getirilmelidir (Olpheri ve Damodara, 2003). 

“Kullanıcı-odaklı tasarımda bile incelenmekte olan kullanıcılar sadece birer 

temsilidir; aslında ürününü parçası olan kültürel imgelerin, değerlerin ve vizyonların 

bir toplamıdırlar ” (Kotro ve Pantzar, 2002). Kullanıcı-odaklı tasarımın eksiklerine 

ve yetersizliklerine değinen başka araştırmacılarda bulunmaktadır. Örneğin kullanıcı-

odaklı tasarımda yer alan bireylerin isteklerinin ürünlere dönüşmesinin pazarda 

%100 başarı getireceğinin garanti edilemeyeceğine değinilmektedir.  “Bu yöntem 

kullanıcının sonuç olarak alacağını istemesini yönlendirebilir ama bu kullanıcının 

almayı istediğini bulmasına yardım etmekle aynı şey demek değildir” (Olpheri ve 

Damodara, 2003) açıklaması bu görüşü desteklemektedir. 

Sade (2001b) kullanıcı odaklı tasarımının amacını hedeflenen kullanıcıya yönelik 

ürünler tasarlamak olarak anlatmaktadır. Bununla birlikte kullanıcı-odaklı tasarım 

metotlarını ürün geliştirmede kullanmanın ürünün tasarlanma süresini uzattığına da 

değinmektedir. E-Design serbest tasarım bürosunda yürütülen bir çalışmanın 3 yıl 

sürdüğüne değinmekte ve bu süre zarfında kullanıcıların evde ve gruplar içinde 

gözlenmeleri, görüşmeler, testler gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığına 

belirtmektedir (Sade, 2001b). 

Kullanıcı odaklı tasarım metotları başka disiplinlerden alınmıştır. Bu metotların 

tasarıma uygun şekilde adapte edilmesi yönünde büyük firmalarca uygulanan birkaç 

örnek dışında çok çalışma bulunmaktadır (Sade, 2001b). Kullanıcı-odaklı tasarım 

küçük tasarım bürolarının ihtiyaçları ve zaman kısıtlamaları göz önünde 

bulundurularak daha esnek olmalı ve bir metot ve süreçten çok bir araç olarak 

düşünülmelidir (Sade, 2001b). 

Günümüzde kullanıcı odaklı tasarımda yaşanan sorunlar yeni yöntemlerin 

geliştirilmesi ile aşılmaya çalışılmaktadır. Kullanıcı-odaklı tasarımda kullanıcıya 
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yönelik araştırmaları yapan ve yorumlayan genellikle sosyal bilimler kökenli 

araştırmacılardır. Bu süreçler tasarım objelerine odaklıdır (Sanders, 2002b) ve hali 

hazırda tasarlanmış ürünler üzerinden kullanıcı incelenmekte ve bu ürünlerdeki 

sorunlar, karşılanması gereken ihtiyaçlar ve istekler belirlenmektedir. Kullanıcılarla 

birlikte yürütülen çalışmanın ardından toplanan veriler araştırmacılar tarafından belli 

prensipler ve ilkeler doğrultusunda yorumlanmakta, ürünün yerine getirmesi gereken 

ihtiyaçlar belirtilmekte ve ulaşılan sonuçları tasarımcılara aktarılmaktadır (Sanders, 

2002a). Bütün bu süreçte araştırmacı kullanıcı ile tasarımcı arasındaki arabulucu 

görevini üstlenmektedir. 

Kullanıcı odaklı tasarım metotları varolan ürünler üzerinden yürüdüğü için insana 

yeterince yönelememektedir. Bu sebepten bu süreçlerde insanı kullanıcı, müşteri, 

tüketici şeklinde sınıflandıracak yaklaşımlarımlar yerine daha bütüncül bir tutum 

gerekmektedir (Sanders, 2002b). 

Araştırmacılar tarafından belirtilen avantajlarına ve dezavantajlarına rağmen 

kullanıcı odaklı tasarım altında birçok farklı uygulamayı içeren, kullanıcıyı anlamak 

ve tasarım süreçlerinde bu bilgilerden yararlanmak yolunda yapılan bütün çalışmaları 

kapsamaktadır. Yani katılımcı tasarım, odak grup, vb. hepsi kullanıcı odaklı tasarım 

başlığı altında uygulanan aktivitelerdir. Bu süreçlerin amacı ise kullanıcının 

tasarımda yer alamsı için daha sistematik bir yaklaşım geliştirmek ve bu 

yöntemlerden elde edilen verileri yenilikçi ürünler geliştirmek yönünde kullanmaktır. 

3.5.3. Empatik Tasarım 

Empatik tasarım gözleme dayalı bir araştırma yöntemidir ve gözlemin amacı 

kullanıcıların dile getirmediği ihtiyaçlarının ve isteklerini anlayabilmektir 

(Fundertanding, 2005). 

Empatik tasarımda yaklaşım odak grup ve ankette olduğu gibi kullanıcıyı kendi 

ortamında koparıp başka yerlerde ve önceden belirlenmiş şablonlarda incelemek 

yerine, onu kendi ortamında ve kendi doğal sürecinde gözlemlemektir. Burada 

gözlemcinin kullanıcıyı bölmemesi ve ortamda yokmuş gibi davranması da 

önemlidir. Kullanıcının ürünleri nasıl kullandığının gözlemlenmesi, kullanıcının 

ürünleri nasıl kullandığını anlatmasından daha fazla bilgi aktaracağına inanılmaktadır 

(Funderstanding, 2005).   
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Empatik tasarım terimini kullanmayı tercih eden yazarlardan ikisi Leonard ve 

Rayport’tur (1997). Empatik tasarımı kullanıcın dile getiremediği ihtiyaçlarını ve 

isteklerini anlama yöntemi olarak görmektedirler ve “Gözlemden edinilen bilgileri 

toplayıp, analiz edip, uygulamak” olarak tanımlanmaktadır. Yani empatik tasarım 

gözlem merkezli bir çalışmadır ve bu gözlemin mekanı kullanıcının gündelik 

hayatıdır (Leonard ve Rayport, 1997).  

Empatik tasarım araştırmasında yazılar, sayılar kullanıldığı gibi görsel kaynaklara da 

başvurulmaktadır (Leonard ve Rayport, 1997). Çoğu araştırmada fotoğraf makineleri 

ve video kameralar yer almaktadır. Bu kaynaklar ve gözlemler yardımıyla empatik 

araştırma sonucunda elde edilen bilgiler beş başlık altında toplanabilmektedir 

(Leonard ve Rayport, 1997): 

1. Kullanım tetikleyicileri: İnsanlar hangi sebeplerle ürünleri kullanıyorlar ve tasarımcının 
beklediği şeklide mi kullanıyorlar. 

2. Kullanıcı çevresi ile etkileşim: Ürünler veya servisler kullanıcının sistemine nasıl uyum 
sağlıyorlar. 

3. Kişiselleştirme: Kullanıcı ürünü kendi amacına hizmet etmesi için modifiye ediyor mu, 
yeniden tasarlıyor mu? 

4. Ürünün soyut nitelikleri: ürünlerin sahip olduğu soyut nitelikler neler, ne gibi hisler 
uyandırıyorlar. 

5. Rahatça dile getirilemeyen kullanıcı ihtiyaçları: Kullanıcı tarafından sorun olduğu 
algılanmayan ve yöneltilmeyen problemlerin belirlenmesi (Leonard ve Rayport, 1997). 

Firmaların başarıya ulaşabilmeleri için gerekli görülen yöntemlerden biri ürünlerin 

nasıl bir ortamda insanlar tarafından kullanılacağının, okunacağının veya 

alınacağının hayal edilmesi ve ürünlerin kullanıcı ihtiyaçlarını ilk ve temel faktör 

gözeterek tasarlanmasıdır. Bu da tüketicilerle empati kurmayı gerektirir (Etzkorn, 

2004). Oysaki herkesle empati kurmak o kadar kolay olmamaktadır. Empatik tasarım 

yöntemi bütün ürün grupları için çok etkili çözümler üretmekle birlikte 

Funderstanding (2005) gibi çocukları anlamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bir 

diğer uygulama alanı engelliler ve yaşlılar olabilmektedir. Dünyanın önde gelen 

üniversitelerinden oluşan bireylerce evrensel tasarımın ne olduğunu kavramak için 

kurulan I-Deisgn ekibi empatik tasarım yöntemlerini evrensel tasarım (universal 

design) kaygısı için kullanmıştır (Keates ve diğ., 2000). 

Getirmekte olduğu avantajlara rağmen empatik tasarımın karşılaşmakta olduğu en 

önemli problem insanların izlendiklerini bildiklerinde faklı davranmalarıdır 

(Funderstanding, 2005). Bunun bilincindeki araştırmacı bu dezavantajın önüne 
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geçmeye çalışmakta ve kişilere kendisi orda bulunmuyormuş gibi hissettirmeyi 

denemektedir. 

3.5.4. Deneyim-Bazlı Tasarım 

İnsanların ürünlerle, çevreyle, sistemlerle ve tasarlanan bütün nesnelerle yaşadıkları 

deneyimin tasarlanması olarak tanımlanabilir (Sanders, 1999). 

Deneyim-bazlı tasarım bir anlamda “İnsanların günlük ürünleri ve servisleri 

kullanımları ve deneyimleri hakkında derinlemesine anlayıp bunu iş amaçlarını ve 

hedeflerini bilgilendirip şekillendirmek için kullanma işlemidir” (Cain, 1998). 

Kullanıcı-odaklı tasarım, empatik tasarımdan farkı çalışmanın odağının kullanıcı 

yerine kullanıcı deneyiminin olmasıdır. 

3.5.5. Katılımcı Tasarım 

Katılımcı tasarım literatürde çeşitli açıklamalara sahiptir. Bununla birlikte genel 

olarak üzerinde anlaşılan nokta bu araştırma yönteminde kullanıcının da tasarım 

sürecinin içine aktif olarak dahil edilmesidir. 

Sperschneider ve Bagger (2000) katılımcı tasarımı araştırmacıların ve tasarımcıların 

kullanıcının kendi ortamında incelendiği, ürünleri kullandığı ve kullanılırken 

gözlemlendiği bir süreç olarak ele alırlar. Bu amaçla etnografik araştırmanın ve alan 

çalışmasının veri toplama yöntemleri tasarımın yararına kullanılmaktadır. Bu amaçla 

etnografik araştırma tasarım ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alınmaktadır. Ürün 

geliştirme süreçlerinin hızı sosyal bilimlerden yer alan etnografik araştırmanın uzun 

süreli yöntemleri ile uyuşamamaktadır. Bu sebepten tasarımın gerekleri 

doğrultusunda, zaman kısıtlamaları göz önüne alınarak adapte edilmektedir 

(Sperschneider ve Bagger, 2000). 

Katılımcı tasarım şimdiye kadar değinilen araştırma yöntemlerini kendi 

uygulamalarında kullansa da kullanıcıya olan yaklaşımı sebebi ile diğer 

yöntemlerden ayrılır. Katılımcı tasarım insanlara diğer yöntemlerin aksine ‘yaratıcı’ 

bireyler olarak yaklaşmaktadır (Martin ve Schmidt, 2001) 

Katılımcı tasarım kullanıcı-odaklı tasarımdaki eksikleri kapatmak amacıyla 2000’li 

yıllarında başında gelişmeye başlamış bir kavramdır (Sanders, 2002a). Bu araştırma 

metodunun gelişmesinde antropolog ve psikolog Elizabeth Sanders ve beraberinde 
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Fitch Tasarım Bürosu’nda çalışmakta olan araştırmacıların etkisi büyüktür (Sanders, 

2000a). 

Katılımcı tasarım olarak Türkçe’ye çevrilen ‘partcipatory design’, kullanıcılarla 

birlikte tasarım yapmak anlayışına dayanmaktadır (Sanders, 2000a). 1980’lerin 

sonlarına doğru gelişmeye başlayan kavram, 1990’ların ortalarında anlamlanmaya 

başlamıştır.  İlk örnekleri serbest tasarım bürolarınca yürütülen ürün geliştirme 

çalışmalarında müşterilerinin daha efektif katılımı ile oluşmuştur. Ardından 90’ların 

sonunda günlük hayattan insanlarında tasarımda etkilerinin anlaşılması ile yeni 

metotlar geliştirilmeye başlanmıştır (Sanders, 2000a). 

Bu araştırma yönteminde tasarımcı ile araştırmacı arasında artık çok belirli görev 

ayrımları bulunmamaktadır ve kullanıcı sürecin en önemli parçalarından biri 

olmaktadır. Bu amaçla kullanıcının kendini ifade edebilmesi ve tasarıma katkı 

sağlayabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmiştir (Sanders, 2002a). 

Geliştirilen bu yöntemler kullanıcının neler yaratabildiğini açığa çıkarmaya 

çalışmaktadır. Klasik kullanıcı araştırma yöntemleri ile ulaşılabilinen kullanıcının ne 

söylediği ve ne yaptığı bilgisine el olarak kullanıcının ne yarattığına da ulaşılmaya 

çalışılır. Ancak bu sayede kullanıcı ile empati kurulabileceği ve yenilikçi fikirler 

üretilebileceği savunulmaktadır (Sanders, 2001) 

Bu amaçla yaratıcı araçlar geliştirilmiştir. Görsel olan bu araçlar, estetik formlar 

yaratmak amacı ile değil, estetik deneyimler yaratmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Duygusal ve bilişsel diye iki kategoriye ayrılan bu araçlar kolajlardan, günlüklerden, 

haritalardan oluşabilmektedir. Bu görsel araçlar, kullanıcının dile getiremediği 

hislerinin, ihtiyaçlarının ve arzularının anlaşılmasını sağlamakta ve onların 

yaratıcılıklarını arttırmaktadır (Sanders ve Williams, 2001; Sanders, 2002a).  

3.6. Sonuç 

Endüstriyel tasarım gelişim süreci içinde dönemlere göre uygulamalarında farklı 

kriterlere odaklanmıştır. Bütün bu süreçler içinde kullanıcı tasarımda yer almakla 

birlikte kullanıcıya ürünlerde yenilik ve farklılık yaratmak amacıyla yaklaşılması 20. 

yüzyıl içerisinde yaşanmakta olan bir değişmedir. Kullanıcı artan önemde tasarım 

süreçlerinde yerini almakta ve tasarım ‘kullanıcı için tasarım’ yapma yaklaşımından, 

‘kullanıcı ile tasarım’ yapma anlayışına yönelmektedir. Kullanıcının tasarım 
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süreçlerinde etkili bir şekilde yer alması için sosyal bilimlerden alınan yöntemler 

tasarımın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde adapte edilmektedir. Kullanıcı-odaklı 

tasarım, katılımcı tasarım, etnografik araştırma gibi yöntemlerle kullanıcıya tasarım 

süreçlerinde sistematik bir şekilde yaklaşılmakta ve kullanıcı hakkında edinilen 

bilgiler yenilikçi fikirler geliştirebilmek için tasarımcılar tarafından kullanılmaktadır. 
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4. ENDÜSTRİYEL TASARIMCI-KULLANICI İLİŞKİSİ 

Bu bölüm, araştırmanın da başlığı olan endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisine 

değinmektedir. Bu ilişkinin açıklanabilmesi için öncelikli olarak endüstriyel 

tasarımcı ve kullanıcı incelenecek, ardından günümüzde endüstriyel tasarımcı-

kullanıcı ilişkisinin önem kazanmasına neden olan dinamiklere yer verilecektir. Son 

olarak bu ilişkinin kurulabilmesi için firmaların ve tasarım danışmanlık ofislerinin 

başvurduğu yöntemler incelenecektir. 

4.1. Giriş 

Rashmi Sinhi (2005) kullanıcı fikirlerinin, ürün yaklaşımlarının ve ürünleri nasıl 

kategorize ettiklerinin yeni ürün geliştirirken başarıya ulaşmak için önemine 

değindiği makalesinde bir anekdota yer verir. Bir arkadaşınız yeni bir elektrik 

süpürgesi aldığında bu heyecanını sizinle paylaşır. Ürünün çalışmasını izler, dost 

canlısı görünümünü beğenir, bir engele takıldığında çıkardığı rahatsız edici sese 

karşın sizin onu engelden kurtardığınızda çıkardığı minnettar sesten etkilenirsiniz ve 

aynı aletten bir tane de siz edinmeye karar verirsiniz. Bu alet size bir şeyleri 

anımsatsa da bunun ne olduğunu hatırlayamazsınız; bir türlü zihninizde oluşan 

çağrışımı anlamlandıramazsınız. Oysa tasarımcısı insana tanıdık bir his veren bu 

aleti, çoğu kişinin aşına olduğu Yıldız Savaşları filminin sevimli robotu R2D2’dan 

esinlenerek tasarlamıştır (Sinhi, 2005). Günlük hayatta ürünlerle olan ilişkilerde 

karşılaşılabilen bu ve buna benzer durumlar endüstriyel tasarımcının hayalleri ile 

kullanıcının algısı arasındaki farkları temsil etmektedir. Kullanıcı her zaman üründe 

tasarımcının vermek istediği bütün mesajları birebir okuyamasa da o ürünü 

kullanmak yönünde seçim yapması gizli olan bu mesajların başarısını 

göstermektedir. Burada önemli olan hedef kullanıcı için uygun tasarımlar yapmak ve 

insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine en iyi şekilde cevap verebilmektir.  

Sinhi’nin (2005) elektrik süpürgesi örneği endüstri ürünleri tasarımcısı ile ürünün 

kullanıcısı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdiye kadar daha çok 

ürün üzerinden yürütülmeye çalışılan bir iletişime dayanan bu ilişki ürünlerin 
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başarısında önemli rol oynamaktadır. Tasarım nihai kullanıcıya ürün veya hizmetle 

iletişim kuracağı ortamı sunmaktadır (Recker ve Kathman, 2001). Ürün veya 

hizmetle uygun ortamın kurulabilmesi ve aradaki iletişimin sağlıklı olabilmesi için 

günümüzde endüstriyel tasarımcılar ve kullanıcılar daha fazla bir araya gelmekte; 

daha sık ilişki kurmaktadırlar. Bu durumu fark eden firmalar ve tasarımcılar, 

kullanıcı ile doğru ilişkiyi kurabilmek için gerek bilimsel gerekse sezisel yöntemlere 

başvurmaktadırlar (Gullikson, 2004). Pazarda ürünlerin başarısını riske atmamak, 

kullanıcı zevklerini ve tercihlerin göz önünde bulunduran ürünler tasarlamak için 

endüstri tasarımcısı ile kullanıcı arasındaki ilişkinin esaslarını bilmek ve doğru 

ilişkiler kurmanın yöntemlerini aramak önemlidir. Bu amaçla bu bölümde ürün 

başarısı için endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi ele alınmaktadır. 

4.2. Endüstriyel Tasarımcı ve Kullanıcı 

Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisini anlayabilmek öncelikli olarak bu ilişkinin 

tarafları olan iki grubu tanımayı gerektirmektedir. Norman (2004b) ‘Design as 

Communication’ adlı makalesinde tasarımı bu iki grup yani “kullanıcı ile tasarımcı 

arasındaki konuşma” olarak tanımlar. Bu konuşmaya ürünler ve teknolojiler aracılık 

etmektedir ve kullanıcı ürün veya teknolojiler ile karşı karşıya geldiği zaman 

tasarımcı artık ortamda yer almamaktadır (2004b). Kullanıcılar ürünleri tasarlayan 

kişilere ulaşma şansı bulamadıklarından tasarımcı ile ürün aracılığında iletişim 

kurmaktadırlar (Norman,  2002). Bu sebepten tasarımcılar kullanıcı ile ürün 

üzerinden sadece zarafet, fonksiyonellik, kullanım şekli ve sosyal anlam gibi 

nitelikleri konuşabilmektedirler (Crilly ve diğ.,  2004).  

Arada ürünün yer aldığı bu iletişim zincirinden de anlaşılabileceği gibi endüstriyel 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisine geçmeden önce bu iki grubun ürünlere yaklaşımını, 

ihtiyaçlarını ve ürünlerle ilişkilerini bilmek gerekmektedir. Ancak bu sayede bu 

ilişkiyi objektif bir gözle değerlendirmek mümkün olacaktır. 

4.2.1. Kullanıcı 

Kullanıcıların amaçları, ürünlere yaklaşımları, algıları, değer yargıları ve tepkileri 

hakkında farklı meslek gruplarınca ve kişilerce belirlenmiş birçok sınıflandırma 

bulunmaktadır. Örneğin ekonomi teorisi bireylerin tercihlerini fiyat ve gelir düzeyleri 

doğrultusunda yaptıklarını söylerken, sosyologlar tercihlerin sosyal normlara ve rol 
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beklentilerine göre yapıldığına değinmektedirler (Pantzar, 1997). Bu yaklaşımlar 

arasından tasarım çalışmalarında yer alanları kısaca incelemek yararlı olacaktır. 

Bireylerin beğenileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, kültürden kültüre de 

çeşitlilik göstermektedir. Asatekin (2005) bu durumu, ürüne ait işlev, işlevsellik, 

teknoloji gibi kavramların bireyin içinde bulunduğu toplumun değerlerinden 

etkilendiğini belirttiği yazısında şu şekilde açıklar:  

“Toplumsal yapı, öte yandan, kullanıcının beğeni tercihlerinin de temel tanımlayıcısıdır. 
Beğeni tercihleri bireyin estetik tercihleri paralelinde oluşur. Estetik yapılanma ise bir 
toplumun en belirgin sosyo-kültürel niteliklerinden biridir. Toplumsal dinamik içinde belli 
estetik değerler (biçimler,  renkler, dokular, oranlar, sesler, vb) benimsenir ve bu değerler 
giderek bireylerin beğeni yapılanmasını etkiler. Bireyin beğeni yapılanması ise diğer bir ifade 
ile, kullanıcının beğenisidir.... Bir aracın ya da bir parçanın tasarımı, potansiyel pazarın yani 
potansiyel kullanıcının yapılanması paralelinde gerçekleştirilecektir.” (Asatekin, 2005). 

Kendi beğenileri doğrultusunda tercih yapacak olan kullanıcılar ürünlere belli 

amaçları karşılamak için yaklaşmaktadırlar (Jordan, 2000). Bu amaçlar isteklerden, 

arzulardan, ihtiyaçlardan kaynaklanabilmektedir. İnsan sürekli isteyen bir canlıdır. 

Amaçları hiçbir zaman son bulmamakta ve tam anlamıyla bir tatmine 

ulaşamamaktadır (Jordan, 2000). Bu tatmin arayışı bireyleri tüketime yönelttiği gibi 

bir üründen veya servisten beklentilerinin artmasına da sebep olmaktadır. Bu 

beklentileri karşılayabilen ve ihtiyaca cevap verebilenler ‘iyi tasarım’ olarak 

adlandırılmaktadır (The Design Council, 2006). Burada belirtilen insan ihtiyaçları 

sadece fonksiyonel objelerle sınırlı değildir. Günümüzde istek ve arzular da birer 

ihtiyaç olarak görülebilmektedir. Bu nedenle ürünler kullanıcının gereksinimlerini 

karşılamanın yanı sıra istek ve arzularına da cevaplamaya yönelmiştir (Crilly ve diğ., 

2004).  

Jordan (2002a) üründen bütün bu beklentileri bir hiyerarşi tablosunda ele almaktadır. 

Bu hiyerarşiye göre fonksiyonu doğru yerine getiren ürünlerde kullanıcı kullanım 

kolaylığına yönelmektedir. Kullanımı kolay olan objeler keyif yönünden 

değerlendirilmeye başlanmaktadır ve sıralamada keyif en tepede yer almaktadır. 

Piramidin tepesinde yer alan bu keyfi duygusunu ise 4 başlık altında incelemek 

mümkündür. Bunlar:  

“Fiziksel keyif (physio-pleasure): Vücutla ilgilidir ve duyu organlarının algılayabildiği 
keyifleri kapsar. Dokunmayla oluşan hisler ve kokuyla alınan keyif buna örnektir. 

Sosyal keyif (socio-pleasure): Başkaları ile ilişkiden ileri gelen keyiftir. Cep telefonu gibi 
kişi hakkında başkalarına bilgi aktarılması buna örnektir. 

Ruhsal keyif (psycho-pleasure): İnsanların zihinsel ve duygusal tepkileri ile ilgilidir. Hızlı 
çalışmakta olan bir bilgisayarın kişide yarattığı etki ile örneklenebilir. 
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Fikirsel keyif (ideo-pleasure): İnsanların zevklerini, değerlerini ve amaçlarını içermektedir. 
Estetik ürünler kullanıcıların zevklerine hitap ederek bu keyif türünü oluşturmaktadırlar.” 
(Jordan, 2002b) 

Jordan’nın (2002a) hiyerarşik olarak yaklaştığı beklentileri Norman (2005) ve 

Hasdoğan (1993) ürünle ilişki kurma sürecinde değerlendirmektedir. Hasdoğan’a 

(1993) göre ürünler vitrin veya magazinde ilk görüldüğünde kullanıcı tarafından 

fiyat, görünüş, marka ve benzeri kriterler tarafından değerlendirilmektedir. İkinci 

aşama ürünün kullanılmaya başlandığı ilk dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde 

kullanılabilirlilik gibi alıcının ilk aşamada göz önünde bulundurması şart olmayan 

etmenler devreye girmektedir. Kullanıcı ürünle ilişkisine devam ederse bir uzman 

olarak adlandırılacağı son aşamaya gelmektedir. Bu aşamada kullanıcının üründen 

beklentileri ürünle yaşadığı deneyime dayanmakta ve bu süre boyunca kullanıcı 

ürünün normal bir şekilde çalışmasını beklemektedir (Hasdoğan, 1993).  

Norman (2005) ise kullanıcı tepkisini farklı üç başlık altında incelemektedir ve her 

zaman Hasdoğan’ınki (1993) gibi birbirini takip eden süreçler olarak ele 

almamaktadır. Norman’a (2005) göre bir kullanıcı, ürünü ‘davranışsal düzey’ 

(behavioral level) olarak adlandırılan fonksiyonel yönü ile ele alırken diğeri ürünü 

‘tepkisel düzey’ (visceral level) olarak adlandırılan görsel etkisine bakarak 

değerlendirebilmektedir. Markaya veya tasarımcıya sadakatten veya diğer duygusal 

yaklaşımlardan doğan ‘düşünsel düzey’ (reflective level) de ürünlerin tercihinde 

etkili olabilmektedir. Bu durum kimi kullanıcıları ürünlere fonksiyonel açıdan 

yaklaşıp, ürün tercihlerini o yönde yapmaya itmektedir. Diğerlerini sadece görsel 

cazibe yönüyle etkilemekte ve ürünün bu sayede tüketiciye ulaşmasını 

sağlamaktadır. Norman ve meslektaşları, bu yaklaşımları anlamak için yaptıkları 

araştırmada ürünlerin faklı amaçlar için alınmakta olduğunu ve bu üç yaklaşımın 

amaçlar doğrultusunda etkisinin değiştiğini ortaya koymaktadırlar. Araştırma, bir 

salatalık doğrayıcısının fonksiyonel yanı ve kullanım kolaylığı düşünülerek alınırken, 

bir saatin rahat okunamasa bile duvarda duruşu ve görsel yanı için alınabileceğini 

göstermektedir. Yani bazı kullanıcılar fonksiyonelcidirler ve ürünlere davranışsal 

yanları ile yaklaşırlarken, bazıları sadece görsellikten yanadır ve ürünleri sadece 

görünüşleri için almaktadırlar. Az sayıda kişi sözel olarak itiraf etmekle birlikte 

düşünseldir; yani başkalarının ne düşüneceğini göz önünde bulundurarak ürünleri 

kullanmaktadırlar (Norman, 2003).  
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Crilly ve diğerleri (2004) ise kullanıcının satın alma kararında etkili tepkileri farklı 

üç başlıkta incelemektedirler. İlki bilişsel tepkidir. Bilişsel tepki kullanıcının veya 

tüketicinin ürüne duyu algıları ile verdiği tepkidir. Bilişsel tepki üç kategoride 

incelenmektedir. Estetik etki ürünün kullanıcı tarafından çekici bulunup 

bulunmadığı, anlamsal yorum ürünün işlevi, kullanım şekli ve kalitesi hakkında 

kullanıcıya aktardıkları, sembolik çağrışım ise ürünün kullanıcıya sosyal veya kişisel 

olarak anlattıkları ile ilgilidir. İkinci tepki etkili (affective) tepkidir. Duyguları 

dolayısıyla kişinin verdiği tepki anlamına gelmektedir. Davranışsal tepki ise bilişsel 

ve etkili tepki sonucu insanın ürüne karşı davranışıdır. Bu tepki, ürünün alınıp 

alınmaması sonucunu doğurmaktadır (Crilly ve diğ.,  2004).   

Şimdiye kadar değinilen yazarlardan farklı olarak Margolin (2002c) kullanıcı 

tepkilerine ürün grupları doğrultusunda ele almaktadır. Margolin (2002c) objelerin 

insanlarla olan ilişkisi üzerinde durmaktadır ve objelerin, bireylerin ve ürünlerin 

bulundukları ortamları “ürün çevresi” (product milieu) olarak adlandırmaktadır. Bu 

terim objeler, imajlar, sistemler ve servisler de dahil olmak üzere dünyamızı 

dolduran bütün soyut ve somut ürünleri karşılamaktadır. Bu ürün çevresini de kendi 

içinde üç ana gruba ayırmaktadır. Bunlar belediye ve eyalet projeleri, market 

ürünleri, bağımsız tasarımlardır (kişisinin kendisinin tasarladığı ürünleri temsil 

etmektedir). Bu grubun ilkinde (binalar, çevresel uygulamalar…) kullanıcı ürünler 

üzerinde fazla söz sahibi değildir. Kendi istekleri doğrultusunda bu ürünleri yeniden 

şekillendirme şansı bulamadığından bu ürünlere uyum sağlamaktadır. Oysa market 

ürünleri ve bağımsız tasarımlarda daha fazla kendi kontrolü söz konusudur. Margolin 

(2002c) kullanıcıların ürünlerle ilişkisini ‘tatmin’ kriteri üzerinden değerlendirmekte 

ve ürünleri bu şekilde sınıflandırmayı tatminin ölçülmesi açısından gerekli 

görmektedir. Bu yaklaşımda Margolin (2002c) tatmin “işlemi yerine getirebilmemiz 

için bir ürünün çalıştırabilmemizden ileri gelir” diye belirtilse de günümüzde 

ürünlerde tatminin sadece kolay kullanım ile kısıtlı olmadığı; ürünlerin duygusal 

uyaranlar olarak yarattıkları hislerin de tatminde önemli rol oynadığı anlaşılmıştır. 

Bütün bunlar, tasarımın, sadece ürün geliştirmek karmaşık bir süreç olduğu için 

değil, aynı zamanda insan ve insan ihtiyaçlarının yapısının ve anlaşılmasının da 

kompleks olmasından dolayı meşakkatli bir uğraş olduğunu ortaya koymaktadır 

(Norman, 2003).  
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Bu meşakkatli uğraş sonucu olarak ortaya çıkan ürünler içinde seçim yapan bireyler 

ürünleri deneyimleri ve içsel durumları doğrultusunda kullanmakta ve ürüne sadece 

kendince bir anlam vermektedirler (Margolin, 2002c). Kullanıcılar yeni bir kişi, olay, 

obje veya yerle karşılaştıklarında bunları daha önceki bilgilerinden çağrışımlar 

yardımıyla analiz etmektedirler (Sinha, 2005; Blackler ve diğ., 2003). Bu çağrışımlar 

çoğu zaman ilk olarak kategorilerden ileri gelmektedir ve insanlar ürünleri 

kategoriler düzeyinde değerlendirmeye yatkındır. Mesela dört ayaklı bir canlı onlar 

için bir köpektir. Oysaki insan karşısındaki nesneye pitbull veya kaniş diye 

yaklaşacak olsa, tehlikeli veya sevimli gibi farklı yorumları daha çabuk 

yapabilecektir (Sinha, 2005). Kategorilerin ardından insanlar yaşamları süresince 

benzer ürünlerden veya deneyimlerinden edindikleri bilgiyi yeni karşılaştıkları 

ürünleri kullanmak için uyarlamaktadırlar (Blackler ve diğ., 2003). Dewey (1934, 

Margolin, 2002c içinde) “Experience and Education” isimli kitabında deneyimi birey 

ile çevre arasında gelişen bir olgu olarak ele almaktadır. Margolin (2002c) Dewey’in 

bu tanımında hareketle tasarımdaki deneyimi insanların somut veya soyut (telefon 

ağları, sistemler gibi) ürünlerle olan etkileşimine dayandırmakta ve bu etkileşiminde 

iki boyutta gerçekleştiğinden bahsetmektedir. İlki işleyen (operative) düzeydir ve 

ürününün belli aktiviteler için fiziksel olarak kullanımını kapsamaktadır. Norman’ın 

(2002) Design of Everyday Things adlı kitabı da ürünle bu düzeyde olan ilişkilere 

dayanmaktadır. İkinci boyut ise düşünsel (reflective) düzeydir ve ürünle ilgili 

düşüncelerimizi, hislerimizi ve ürüne yüklediğimiz anlamlarla ilişkilendirilmektedir. 

Bu iki düzey deneyimleri oluşturmada birlikte çalışmaktadır. Bu şekilde bir 

anlamlandırma olmadan ürün kullanılamamaktadır.  

Kullanıcı ürüne yaşadığı bu karmaşık sürece rağmen kendisi adına bu ihtiyaçların 

belirlenip, karşılama görevini tasarımcılara ve firmalara bırakmaktadırlar. 

Kullanıcılar kendi sezilerinden hareketle tasarımcıya kendisinden daha iyi sezileri 

olan kişiler düşüncesiyle güvenmekte (Gullikson, 2004) ve tasarımcıların kendisi için 

şekil verdiği ürünleri kullanmaktadırlar.  

4.2.2. Endüstriyel Tasarımcı  

Günümüzde tasarım uygulamaları resmi ve sistematik olmayan, içgüdüsel, yaratıcı 

bir çalışma olarak görülmekte (Hasdoğan, 1993) ve tasarımcılar sanatçı olarak 

algılanmaktadırlar. Ürünler kullanıcılar tarafından seçilmek ve tüketilmek için 
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tasarlandıklarından tasarımcının estetik konularda bilgi sahibi olması 

beklenmektedir. Bu anlamda tasarımcı, sanatçı ile aynı uğraş alanı paylaşmaktadır 

(Lawson, 1997). Ama sanatçıdan farklı olarak tasarımcı sadece kendini ilgilendiren 

problemlerle uğraşmamaktadır. Bu nedenle tasarımcıyı sadece kendi zevklerine 

odaklı bir birey olarak ele almak yanlıştır.  

Toplumdaki bu yanılgıların kaynaklarından biri tasarımcıların kendisidir. 

Endüstrileşme ile birlikte tasarımın üretimden ayrılması bu disipline olan ilginin 

artmasına neden olmuştur. Lawson (1997), Alexander’dan (1964) yaptığı bir alıntı ile 

bu durumu ve tasarımcının o dönemdeki yeni bakış açısını “Sanatçının kendi 

bireyselliğini, üstünde çok durulabilecek bir olgu olarak kabul etmesi, şekil verme 

süreci üzerinde çok etkili olmuştur. Şimdi her form tek bir kişinin işi olarak 

görülmekte ve başarı sadece onun kazancı olarak anılmaktadır.” sözleri ile 

aktarmaktadır. 

Erken tasarım uygulamalarındaki bu yaklaşım tasarımda bireyselliğin 

yaygınlaşmasına neden olmuştur (Lawson, 1997). Mükemmeliyetin insanın bakış 

açısından doğduğu düşünülmüş ve ürünlerde tasarımcının kendi ‘görsel imza’sı 

aranmıştır ve halen aranmaktadır (Iandoli, 2005). Günümüzdeki tasarım okullarından 

bazıları hala bu bakış açısına sahip tasarımcılar yetiştirmektedirler. Rothstein (2003) 

firmalar, tasarımcılar ve tasarım eğitimi veren okulların kullanıcı-odaklı tasarım 

yaklaşımlarını incelemek için yaptığı araştırmada bu üç gruptan en çok tasarım 

okullarının (araştırmada yer alan okullardan %20’sinin) kullanıcı-odaklı tasarım 

eğitimi vermediklerine değindiklerinden bahsedilmektedir. Eğitimcilerden biri 

“buradaki çalışma problem çözmekten çok tasarımcının kendi bakış açısını geliştirip 

bunu tasarım aracılığı ile iletmesine yönelik” diye belirtmektedir (Rothstein, 2003).  

Thackara (2000) günümüz mimar ve tasarımcıların öznel olan bu tutumunu 

eleştirmektedir. Mimar ve tasarımcıların büyük bir kısmının kendini kullanıcının 

yerine koymadan tasarım yaptıkları için tenkit etmektedir. Bu durumla ilgili olarak 

kullanıcının da suçu olduğuna değinmektedir. İnsanlar kendilerine bir şeylerin 

dayatılmasına alışmışlardır ve tasarımcılar da insanlara yaratıları ürünlerle kendi 

zevklerini dayatmaya eğilimlidirler (Thackara, 2000). Örneğin modern harekette 

tasarımcılar insanların görsel bilgisini arttırabileceklerini düşünmüşlerdir (Margolin, 

1997). Kimi yakın dönem tasarım uygulamaları da benzer yaklaşımlar 

sergilemektedir. Kotro ve Pantzar (2002) Sony yetkilileri ile yaptıkları görüşmede, 
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yetkililer kendi yaklaşımlarını “Sony tasarımcıları tasarıma başlarken çeşitli yaşam 

stilleri ve moda ürünlerden yola çıkmaktadırlar. Bundan daha ilginç ve daha önemli 

olmak üzere bu tasarımcılar kendilerini ‘nihai kullanıcı’ olarak görmektedirler.” 

sözleri ile dile getirmiştirler (Kotro ve Pantzar, 2002). Yine aynı makale de Kotro ve 

Pantzar (2002) yenilikçi ürünler yaratmak amacıyla firmaların kullanıcılardan çok 

tasarımcı fikirlerine yer verdiklerini belirtmektedirler. Sony’nin ilk Walkman’i, 

Nokia’nın ilk kişisel cep telefonunu ve Suunto’nun dağcılara yönelik saatini örnek 

gösterilerek tasarımın temel amaçlarından birinin olmayan bir ihtiyacı yaratmak 

olduğunu söylemektedirler. Firmalar topluma ihtiyaçları sorarak geride kalacaklarını 

düşünmekte, amacın bundan on yıl sonrasının ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu, 

bugünün insanların bunu bilemeyeceğini belirtmektedir. Bu bilgilerden hareketle 

Kotro ve Pantzar’a (2002) göre tasarımcının çalıştığı konu hakkındaki kişisel 

deneyimi ve bu alanın ‘kültürü’ hakkındaki hisleri, doğru tüketici imajını anlamak, 

yaratmak ve başarılı bir ürün geliştirme faaliyeti için önemli bir çıkış noktası 

oluşturmaktadır (Kotro ve Pantzar, 2002) 

Kotro ve Pantzar’ın (2002) anlatmak istediklerine Norman (2002) “Tasarımcılar 

uzmanlar olarak tipik kullanıcılar değillerdir ama kendilerini böyle olduklarını 

düşünürler” sözleri ile yer vermektedir. McDonagh-Philp ve Lebbon (2000) bu 

noktada esas tehlikenin tasarımcılara müşteri olarak gelen kişilerin de kullanıcıyı 

temsil etmediği durumlarda olduğuna değinmektedir. Çünkü bu durumlarda seçimler 

ve kararlar varsayımlara göre alınmaktadır (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000). Bu 

noktada tasarımcıya daha fazla görev düşmektedir. Tasarımcı hem kendince estetik 

bir obje ortaya koymalı hem de kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Aksi 

takdirde, kullanıcının göz önünde bulundurulmadığı durumlarda, ürünlerde ciddi 

sorunlar yaşanmaktadır. Tasarımda, kullanıcı ile tasarımcı arasındaki farklar problem 

yaratabilmekte ve ‘bilişsel sürtüşme’ (cognitive friction) diye adlandırılan ürünlerin 

insan davranışlarına ve düşünme tarzına yönelik olmaması sorununu doğabilmektedir 

(Gullikson, 2004). Tasarımcı ile kullanıcı arasındaki farklar zihinde oluşturulan 

modellerde olabileceği gibi ürünlerin fiziksel düzeyinde de olabilmektedir. Fiziksel 

düzeydeki uyumsuzluklar renk, sağ elle hitap eden bir tutuş şekli veya gösterge 

dilindeki garip bir kelime gibi düzeltilebilecek sorunlarken; zihinsel düzeydeki 

uyumsuzluklar aşılması daha zor problemler yaratmaktadır. Kullanıcı ile tasarımcının 

ürün algısı ve akıl modellerindeki farklardan ileri gelen bu uyumsuzluklar, kişilerin 
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geçmişlerine, bilgi birikimlerindeki farklara dayanabilmektedir (Gullikson, 2004). 

Şekil 4.1. tasarımcı ile kullanıcı arasındaki bu farkları şematik bir dille ifade 

etmektedir. 

Şekil 4.1: Tasarımcı ile kullanıcının bakış açısındaki farklılıklar (Gullikson, 2004) 

Kullanıcı ile tasarımcının ürün algısındaki bu farklılıkları çeşitli nedenlere 

dayanmaktadır. Bu nedenlerden biri İngilizce’de ‘overimputaion’ olarak adlandırılan, 

insanın doğası gereği kendi bilgisini başkalarına atfetme özelliğidir (Nickerson, 

1999; Norman, 2002; Blackler ve diğ., 2003). Bir konu hakkında derinlemesine 

bilgiye sahip olan bir kişi için aynı konuya başkalarının bakış açısından yaklaşmak, 

kendini onların yerine koymak çok zordur. Aynı yanılgıya tasarımcılar da düşmekte 

ve kendi spesifik bilgilerini kullanıcılara atfetmektedirler (Nickerson, 1999; Blackler 

ve diğ., 2003). Nickerson (1999) bu durumun tasarımcılar için iki sebepten 

kaynaklanabileceğine değinmektedir. Birinci sebep kişinin kendisini olduğundan 

fazla diğer insanları temsil eden bir birey olarak görmesidir; diğer sebep ise 

aşinalıktan kaynaklanan basitlik yanılgısıdır. Alışkın olunan nesneler bireye 

kullanması basitmiş hissi vermektedir (Nickerson, 1999). 

Tasarımcı ve kullanıcı arasındaki farklar nedeniyle karşı karşıya olunan tehlikeye 

rağmen yapılan araştırmalar göstermektedir ki “Tasarımcılar kendi deneyimlerinin 

diğerlerinin deneyimlerini temsil etmede yeterli olacağını düşünmektedirler” (Boess 

ve diğ., 2002). Oysa tasarımcılar bu tahminleri yaparken tüketiciden çok uzakta yer 

almaktadırlar. Arada var olan mesafeden dolayı hayal edilen ‘normal kullanıcı’ 

dışındaki insanlara ürün tasarlamak gerektiğinde tasarımcının kendi deneyimleri 

yeterli olamamaktadır. Boess ve diğerleri (2002) bu durumu gözlemleyebilmek için 

sistematik bir çalışma yürütmüşler ve tasarım öğrencilerinden bir huzur evi için 

banyo tasarlamalarını istemişlerdir. Öğrencilerden biri araştırmanın sonunda yaşlı 

insanlar için tasarım yapmaktan hoşlanmadığını dile getirmiş ve kendisine ve 
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kendisine benzeyen insanlara tasarım yapmayı tercih edeceğini söylemiştir. Ayrıca 

öğrencilerden ürün kullanıcılarını kendilerinin tanımlamaları istendiğinde, kendi 

yaşlarında ve kendi yaşam tarzındaki bireyleri hedef kitle olarak modellemektedirler. 

Profesyonel hayatta böyle bir seçim şansı olmayan tasarımcı bu sorunların üstesinde 

gelebilmek için kullanıcıya daha fazla yaklaşmak ve yakınlık kurmak zorunda 

kalmaktadır. Bu şekilde tasarlanan ürünler kullanıcının isteklerini karşılayabilir hale 

gelmektedir, bununla birlikte ürünler artık tasarımcı için çekiciliği yitirebilmektedir 

(Boess ve diğ., 2002).  

“Tasarımcıların kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinebilmesinin yollarını 

düşünmeliyiz” diyen Margolin (2002c) tasarımcıların kullanıcılar hakkındaki 

bilgisini üç gruba ayırmaktadır. İlki tasarımcının kendisinin de bir kullanıcı 

olmasından ileri gelmektedir. Tasarımcı ürünlerde kendi yaşadığı engeller ve 

tatminlerden hareketle daha iyi ürünler tasarlayabilmektedir. Bu sebepten 

tasarımcının kendi deneyimlerini incelemesi, eleştirmesi, bunları başkalarının 

problemlerini iyileştirmek için bir araç olarak kullanması gerekmektedir. İkincisi 

tasarımcıların kullanıcılarla belli topluluklarda bir araya gelmesidir. Özellikle 

internette ortamlarında, belli programların kullanıcılarının şikayetlerini bildirebilmesi 

ve deneyimlerini paylaşabilmesi için geliştirilen platformlarda tasarımcının ürünler 

ve kullanıcı problemleri hakkında bilgi edinmesi mümkün olmaktadır. Üçüncüsü ise 

kullanıcının davranışlarına ve güdülerine dayanan pazar araştırmalarıdır. Gerek odak 

gruplar, görüşmeler gerekse etnografik araştırmalar yardımıyla tasarımcı kullanıcı 

hakkında bilgi edinmektedir (Margolin, 2002c).  

Daha çok sezisel bir uğraş olduğu düşünülen tasarım günümüzde farklı bir noktaya 

gelmiştir. Doğası gereği tasarımcılardan yaratıcı olmaları beklenmektedir ama aynı 

zamanda sistematik bir yaklaşım geliştirebilmeleri de istenmektedir (Rothstein, 

1999). Şekil 4.2. tasarımın uygulama alanının ve tasarımcılara yüklenen görevlerin 

tarih içindeki bu gelişimini aktarmaktadır.  

Bu gelişmeler nedeniyle tasarımı sadece kişisel yetenekle yerine getirilebilen bir 

uğraş olarak görmek çok yanlış olmaktadır; “Tasarım sadece yaratıcılıkla ve 

görülebilir nihai bir ürünle ilgili değildir aynı zamanda dikkatli ve sistematik bir 

araştırmanın sonucudur” (Rhea, 2003) . “Giderek sanatsal açıdan önemli olduğu 

kadar, bilimsel ve teknolojik temeli kuvvetli endüstri ürünleri tasarımcılarına ihtiyaç 

duyulmaktadır” (Bayazıt, 2003). Bunun yanı sıra “Tasarımcılar boşlukta ürün 
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tasarlayamamaktadırlar” (Deasy ve diğ., 2001). Bu nedenle çevrelerindeki her türlü 

kriteri iyi değerlendirmelidirler. Bu kriterlerden biri de kullanıcıdır.  

Şekil 4.2: Endüstriyel tasarımın gelişimi (Rothstein, 1999) 

4.3. Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi 

Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi bu araştırma kapsamında ortaya atılan yeni bir 

kavram değildir. Bununla birlikte, kullanıcı-ürün ilişkisini kapsamlı şekilde 

tanımlayıp inceleyen çok sayıda çalışma bulunsa da (Norman, 2002; Asatekin, 1997; 

Jordan, 2002a; Taylor ve diğ., 1999; Kanis, 1996), tasarımcı-kullanıcı ilişkisine 

değinen ve bunu ‘ilişki’ terimiyle ele alan kaynaklar çok sınırlıdır. Bu alandaki 

kaynak eksikliğine rağmen bu terimin tanımının kavranması var olan literatürün bu 

yönde incelenmesi olanaklı kılmaktadır. Kaynakların çoğu ‘tasarımcı-kullanıcı 

ilişkisi’ başlığı altında olmaksızın bu ilişkiye göndermeler yapmakta ve doğru ilişki 

kurma metotlarına yer vermektedir. 

Makalelerinde esas konu olarak ele almasa da, endüstri tasarımcısı-kullanıcı 

ilişkisine değinen yazarlardan bir Victor Margolin’dir (Margolin, 2002c; Margolin, 

1997). Margolin (1997) tasarımcıların nasıl tasarım yapıldığını bilmelerinin yanı sıra 

kim için ve niye tasarım yaptıklarını da bilmeleri gerektiğine değinmektedir. Bununla 

birlikte, günümüzde kullanıcının, tasarımcılar ve üreticiler tarafından kısıtlı miktarda 

incelenip araştırılmasına eleştirel yaklaşmaktadır. Margolin (1997), endüstriyel 

tasarımcı ile kullanıcı arasında önem kazanan bu bağlantıyı dört boyutta 

incelemektedir. Bunlar: 

1. Sosyal boyut: Ürünlerin sosyal ve çevresel problemlerle olan ilişkisinin anlaşılması, 
kullanıcıların ürünlerle neler yaptığının sorgulanmasına sebep olmuştur. Tasarımcı ürünlerin 
insanlar tarafından olası her türlü kullanımlarının düşünülüp, insanlar tarafından kötüye 
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kullanılmaları engellenmeli, sağlıksız ve zarar verici sonuçlar doğurmalarına izin 
verilmemelidir. 

2. Sezisel boyut: Tasarımcılar daha çok, problem çözen kişiler olarak görülmektedirler. 
Problem belirleme yetilerine önem verilmemekte bu nedenle ürün geliştirme süreçlerinde bu 
kişilerin bulucu, yaratıcı yanları göz önünde bulundurulmamaktadır. Mucitler ise insanların 
neye ihtiyaç duyabilecekleri ve onlar için neyin yararlı olacağı üzerine senaryolar 
geliştirmektedirler. Oysaki sezisel yanları kuvvetli tasarımcılar yaratıcılığa katkı sağlayacak 
fikirler öne sürmenin yanı sıra kullanıcıların değer vereceği ürünler icat edebilirler.     

3. Kullanım ile ilgili boyut: Norman’ın (2002) değindiği gibi günümüzde tasarımcılar 
ürünlerin kullanıcılar tarafından nasıl öğrenilip kullanıldığını ön göremeyebilmektedirler. Bu 
nedenle kullanıcılar tarafından kullanılamayan ya da sorunlara sebep olan ürünler 
tasarlanmaktadır. Bu duruma çözüm getirmek için kullanımı kolay ürünler tasarlanmaya 
çalışılmaktadır. 

4. Estetik boyut: Tasarımda önem formdan kullanıma kaymaktadır. Bununla birlikte 
ürünlerin görünümü hala tasarımcıların ana uğraş alanlarından biridir. Tasarımcılar ise bu 
alanda kullanıcının değerlerini öğrenmek konusunda daha isteksiz gözükmektedirler. Ayrıca 
ürünün görünümü, tasarımı ile kullanıcı arasında en az konuşulmakta olan alanlardan biridir. 
(Margolin, 1997)  

Margolin gibi Oliveira ve Baranauskas (1998) da tasarımcı-kullanıcı ilişkisine 

yazılarında yer vermektedirler. Oliveira ve Baranauskas (1998) yazılım tasarımında 

karşılaşılan problemlere yer verdikleri raporlarında tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin 

günümüzde yanlış anlaşıldığına ve bu durumun düzeltilip, doğru iletişimin 

geliştirilmesi gerektiğine değinmektedirler. Tasarımcının ”yazar”, kullanıcının 

“okuyucu” olarak ele alındığı eski modellerin yanlış olduğu, bu şekilde kurulan 

ilişkide kullanıcının dünya ile iletişiminin dikkate alınmadığını belirtmektedirler 

(Oliveira ve Baranauskas, 1998). 

Okuyucu-yazar modelinde endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi ürünler üzerinde 

karşılanmaya çalışılan bir bilgi aktarımına dayanmaktaydı. Bu iletişimde amaç 

ürünle istenen mesajı vermek, ürünün kullanım şeklini anlatmak veya belli 

ideolojileri kullanıcıya aktarmaktır. Tasarıma daha çok ürününün fonksiyonun ve 

kullanım kolaylığının estetik güzellikle sunulabilmesi olarak bakılmaktadır (Wasson, 

2000). Aynı zamanda ürünle kullanıcı arasındaki iletişime önem verilmekte; ürünün 

kullanıcı tarafından kolayca adapte olunabilen bir çözüm sunması gerektiğine 

değinilmektedir. Bunu sunabilmesi için ya ürünün kullanıcının davranışlarına 

uyabilmesi ya da kullanıcıya kendini anlatmanın açık bir yolunu sergileyebilmesi 

gerekmektedir (Wasson, 2000). 

Günümüzde kullanıcının isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ürünlerin 

doğru şekilde tasarlanması ve doğru bir iletişim kurabilmeleri daha da fazla önem 

kazanmıştır. Bu nedenle tasarımcı artık ofisin dışına çıkmak, kullanıcı ile daha sık bir 

araya gelmek, konuşmak, vakit geçirmek, gözlemlemek yani kullanıcı ile ilişki 
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kurmak zorunda kalmıştır (Sade, 2001a). Çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda önem 

kazanan endüstriyel tasarımcı–kullanıcı ilişkisi bu birebir kurulan bağlantıyı 

karşılamakta için kullanılan bir terimdir. Tasarımcı-kullanıcı ilişkisi bu iki grup 

arasında iletişimin sağlıklı kurulup, ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi açısından 

önemlidir. Bu terim, kullanıcının tasarımda artan önemlini vurgulamak amacıyla 

kullanmaktadır. Kullanıcı nihai ürünün kararlarında etkili bir kriter olarak yer 

almakta ve tasarımcı tarafından çeşitli yöntemler yardımıyla ilişki kurulmaya 

çalışılmaktadır. 

4.4. Endüstriyel Tasarımcılarca Kullanıcının Araştırmasının ve Tasarıma 

Katkıları 

Endüstriyel tasarım çalışmalarında kullanıcıların, tasarımcılar tarafından araştırılıp 

incelenmesi yeni bir olgu değildir. Bununla birlikte, bu araştırmanın endüstriyel 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisi içinde ele alınıp, tasarımın doğasına uygun sistematik 

yöntemlerin incelenmesi 1990’ların sonunda gelişmiş bir yaklaşımdır. 

Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi Henry Dreyfuss, Robert Probst ve William 

Stumpf endüstriyel tasarımda etnografik çalışmanın ilk uygulamalarını yapmış 

tasarımcılardır (Rothstein, 1999). Bu tasarımcılardan Dreyfuss (1955) endüstriyel 

tasarımcının görevini makineleri ve malzemeleri insana uydurmak olarak 

tanımlamaktadır. Tasarımcı için “Halkın zevkinin yoğun gözlemcisidir ve özenle 

kendi zevkini geliştirir.” diyerek tasarımcıların halkın zevklerini gözlemlemekle 

birlikte tasarım sürecinde öznelliğinde hakim olması gerektiğine değinmektedir. 

Halkı almak için süreçlere kullanıcı gözlemleri ile başlanması gerektiğini 

belirtmekte; başarılı bir ürün tasarlayabilmek için kullanıcının kendi ortamında 

incelenmesinin önemine değinmektedir. Tasarım sürecinin başında böyle bir 

çalışmaya yer vermenin yanı sıra bir kullanıcı gibi tasarlayacağı ürünle ilgili bütün 

süreçleri yaşamaya çalışmıştır. Bu amaçla traktör kullanmış, çamaşır yıkamış, 

yeniden tasarlayacağı otelin bütün odalarında bir gece geçirmiş, dikiş makinesi 

kullanmıştır. Bütün bunları ‘araştırma’ adı altında yapmıştır ve bu sayede nihai ürünü 

kullanacak olan henüz tanımadığı, var olmayan kullanıcı ile bağlantı kurmaya, 

kendini onunla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu yöntemlerle insanlardan elde edilmesi 

gereken bilgileri ‘tüketici tercihleri’ olarak adlandırmıştır. 
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Dreyfuss’un kullanıcının gözlemlenmesine çalışmalarının yanı sıra endüstriyel 

tasarıma en büyük katkısı insan faktörleri, ölçüleri ve standartları üzerine yaptığı 

çalışmalardır (Rothstein, 1999). Joe ismini verdikleri bir erkek, Josephine ismini 

verdikleri bir kadın karakter yardımı ile ürünü kullanacak kişinin hem vücut ölçüleri 

hem de davranışları ve hareketleri hakkında tasarım süreci boyunca modeller 

geliştirmişlerdir. Dreyfuss’un çalışmalarında kullanıcıya bu kadar ağırlık vermesinin 

sebebi ‘her şeyin ölçütünün insan’ olduğunu düşünmesidir (Dreyfuss, 1955).  

Dreyfuss’un da çalışmalarından anlaşılabileceği gibi tasarımın amacı erken 

uygulamalardan beri “kullanıcı istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” (Wasson, 

2000; Lawson, 1997; Sade, 2001a). Bu istek ve ihtiyaçların belirlenmesinde ise 

sadece tasarımcının sahip olduğu bilgiler yeterli değildir. Margolin (2002c) belirttiği 

“Tasarımcı veya üretici tarafından hayal edilen kullanıcı ile gerçek kullanıcı arasında 

sıklıkla farklar vardır”. Bu farklar çoğu zaman ürün tasarlanırken kullanıcının 

deneyimleri göz ardı edildiği için ortaya çıkmakta ve ürünle kullanıcı arasında 

sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Oysaki tasarımcı kullanıcının deneyimlerini 

dikkate alarak kullanıcı ile ürün arasındaki ilişkiyi düzeltme şansına sahiptir 

(Margolin,2002c).  

Ürün-kullanıcı ilişkisinin doğru kurulması için öncelikle tasarımcı-kullanıcı 

ilişkisinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Tasarımcı ürün tasarlama sürecine zihninde 

daha önceden oluşturduğu kullanıcı ve olası kullanıcı beklentileri ile yaklaşır 

(Hasdoğan, 1993). Yani bir öngörü ile yola çıkar. Tasarımcının bu şekilde bir öngörü 

üretebilmesi için kullandığı kaynakları Hasdoğan (1993) 4 başlık altında 

toplamaktadır. Bunlar:   

“1. Kendi Deneyimleri: Benzer ürünlere dayanan gerek mesleğiyle ilgili gerekse kendi 
gündelik hayatına dair deneyimler. 

2. Konu ile ilgili kişilerden bilgilendirilme. 

3. İnsan bilimi üzerine olan doğruluğu kanıtlanmış bilgiler. 

4. Kullanıcı fikirleri: Kullanıcılardan veya bu kişileri temsil edebilecek bireylerden doğrudan 
edinilen bilgiler” (Hasdoğan, 1993) 

Bu kaynaklar tasarımcının gerek nihai ürün gerekse bu ürünün insanla etkileşimi ile 

ilgili varsayımlarda bulunmasına yardım etmektedir (Hasdoğan, 1993). Tasarımcının 

zihninde ürünle ilgili varsayımlar ‘tasarım modeline’ (design model), kullanıcı ile 

ilgili tahminler de ‘kullanıcı modeline’ dönüşmektedir. Hasdoğan (1993) ‘model’ 

terimini “bir varlığın temsilcisi” olarak tanımlamaktadır. Buradan hareketle ‘tasarım 
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modelini’ “bir ürünün tasarlanan yönlerini temsil eden bu sayede tasarımcının 

tasarımın nihai performansı hakkında optimum tahminler yapmasını sağlayan” bir 

araç olarak ele almaktadır. ‘Kullanıcı modelini’ ise “potansiyel kullanıcıyı temsil 

eden, tasarımcı tarafından yaratılan veya ulaşılabilen, gerçek kullanıcı hakkında 

tahminler yürütürken yardım eden” model olarak tanımlamaktadır. Bu modeller 

yardımıyla geliştirilen ürün normal hayatta tasarımcı tarafından hayal edilen 

‘kullanıcı modeli’ ile uyuşmazsa, gerçek kullanıcının beklentilerini karşılayamazsa, 

kullanım ortamına ve önceden bilgi sahibi olmayan kullanıcıya uyum sağlayamazda 

‘ürün-kullanıcı uygunsuzluğu’ (product-user mismatch) olarak adlandırılan durumla 

karşı karşıya kalınır (Hasdoğan, 1993). 

Norman’ın (2002) ‘kullanıcı modeli’ ve ‘tasarımcı modeli’ tanımı 

Hasdoğan’ınkinden farklı olmakla birlikte Norman (2002) da bu iki model arasındaki 

farkların üründe ve kullanıcı-ürün ilişkisinde sorunlar yaratabileceğine 

değinmektedir. Norman’a (2002) göre ‘tasarım modeli’ tasarımcının kafasında 

kavramlaştırdığı fikirlerdir. ‘Kullanıcı modeli’ kullanıcının aleti kullanabilmek için 

zihninde geliştirdiği açıklamadır. Tasarımcı ile kullanıcı kendi modellerinden 

hareketle birbirleri ile ‘sistem’ üzerinden konuşmaktadırlar. Bu sebepten sistemin 

fiziksel görüntüsü, işleyişi, tepkileri, açılamaları, kılavuzları önemlidir. Tasarımcı bu 

özellikleri içinde bulunduran ‘sistem imajı’nı tasarlamaktadır ve bu nedenle 

tasarımcının modeli kullanıcının modelini de karşılayabilecek şekilde bir sistem 

imajına dönüşmelidir (Norman, 2002). Bütün bu bileşenlerin ilişkisi şekil 4.3.’te 

şematize edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3: Bilişsel modellerin üç bileşeni (Norman, 2002) 

Sistemin doğru kurulabilmesini sağlamak için günümüzde endüstriyel tasarımsıdan 

kullanıcıyı araştırmak için yürütülen grupların içinde yer almaktadır. İlk 
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uygulamaları sadece antropologlar, sosyologlar ve benzer meslek gruplarından 

insanlarca yürütülen bu araştırmalar 2000’lerin başı itibari ile farklı bu mesleklerden 

insanların yer aldığı ekiplerce yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar sonunda 

görülmüştür ki aynı gözlemde yer alan farklı kökenden gelme bireylerin algıları ve 

bakış açıları çeşitlilik göstermektedir (Leonard ve Rayport, 1997). Aynı durum 

karşısında insan faktörleri uzmanı vücut pozisyonuna, mühendis açılara ve mekanik 

etkileşimlere, tasarımcı ise alanlara ve formlara odaklanabilmektedir. Bu nedenle 

gözlemlerde ideal olanının karma bir ekibin gözlemci olarak yer alması olduğu 

belirtilmektedir (Leonard ve Rayport, 1997).  

Bu ekip içinde tasarımcılar kullanıcıyı anlamak yönünde yürütülecek araştırmanın 

planlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada yer almalılardır (Stone ve diğ., 

2002). “Etnograflar dünyayı olduğu gibi anlamaya çalışmakta; tasarımcılar ise onu 

yaratıkları yeni ürünler aracılığı ile değiştirmek istemektedirler.” (Sperschneider ve 

Bagger, 2000). Tasarımcıların bakış açısındaki farklılıklar araştırmaya yeni bir soluk 

kazandırmaktadır. Sosyal bilimciler kullanıcı deneyimin anlaşılması için gerekli 

çerçeveyi çizerken, tasarımcılar bu bilgileri ve verileri yeni fikirler ve fırsatlar 

yakalamak anlamında yorumlamayı bilmektedirler (Sanders, 2002a). Erken süreçte 

tasarımcıların araştırmada yer alması gerekli bilgilerin toplanması için uygun 

yöntemlerin seçilmesini sağlamaktadır. Tasarımcı olmaksızın yürüyen çalışmalarda 

yeni ürün fikirleri için yararlı bilgiler edinip edinmeyeceği garanti altına 

alınamamaktadır (Stone ve diğ., 2002). Bu nedenle araştırmanın amacına göre 

yürütülen çalışmalarda her geçen gün daha fazla tasarımcı yer almaktadır ve 

tasarımcılarla araştırmacılar arasındaki sınır gittikçe bulanıklaşmaktadır (Sanders, 

2002a). Tasarım eğitimi veren kurumlar malzemeden sosyal bilimlere kadar çeşitli 

alanlarda eğitime yönelmişlerdir. Bunun sonucunda bir tasarımcı ne kadar sanatçı ve 

mühendis olarak adlandırılabilirse bir o kadar da sosyal bilimler uzmanı olarak 

adlandırılabilmektedir (Lawson, 1997) 

Bu gelişmelerin sonunda araştırmacının eskisi gibi tasarımcı ile kullanıcı arasındaki 

kesişimde yer almamaktadırlar. Şekil 4.4’de temsil edilmekte olan sistem kesişimde 

tasarımcı ile araştırmacının birlikte yer alması yönünde değişmektedir. Hatta gittikçe 

bu kesişime ‘tasarım araştırmacıları’ yerleşmektedir. Tasarım araştırmacısı olarak 

adlandırılan kişiler endüstriyel tasarım eğitimi almış ve yine endüstriyel tasarım 
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programlarında ders vermekte olan veya endüstriyel tasarım için çalışan bireylerdir 

(Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4: 2000’li yıllar öncesi tasarımcı-araştırmacı-kullanıcı ilişkisi (Sanders, 
2002a) 

Tasarımcıların kullanıcı araştırılmasında yer alması elde edilen verilerin tasarıma 

uygunluğu kadar tasarım süreçlerinde yaşanan çeşitli problemlere de çözüm 

getirmektedir. Tasarımcının sonuca odaklı yaklaşımı çoğu zaman bu bireylerin 

problemi incelemelerinin önüne geçmektedir (Lawson, 1997). Tasarım süreci 

boyunca yapılan araştırmalar tasarımcıları farklı düşünmeye itmekte, problemi 

incelemek zorunda bırakmakta ve sonuç olarak gördükleri nihai ürüne daha kapsamlı 

yaklaşmalarını sağlamaktadır. Gerek odak grup çalışmaları gerekse diğer yöntemler 

tasarımcının kullanıcının beynine ulaşmasını sağlamakta bu sayede ‘tasarım 

saplantı’larını engellenmesine yardımcı olmaktadır (Bruseberg ve McDonagh-Philp, 

2001). Tasarım saplantısı olarak Türkçe’ye çevrilen ‘design fixation’ “kavramsal 

tasarımın çıktılarını sınırlayan önceden edinilen fikirler ve varsayımlar”dır (Jansson 

ve Smith, 1991, Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001 içinde).  

Tasarımcının erken evrede araştırmada yer alması ile tasarımın araştırma tarafından 

yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır (Dodd, 2001). Öteki türlü fikir üretme, ürün 

geliştirme gibi çeşitli evrelere ayrılmış bir tasarım süreci oluşmaktadır. Tasarımcının 

en baştan araştırma sürecinde yer aldığı örnekleri ise tasarımın doğal akışta ortaya 

çıktığını vurgulamaktadır (Dodd, 2001). Bu sayede aynı zamanda yürütülen 

araştırmanın yapısı da değişmekte ve ‘araştırma kökenli tasarım’ anlayışının yerini 

‘tasarım kökenli başarı’ anlayışı almaktadır (Dodd, 2001). 

Katılımcı tasarım, kullanıcı odaklı tasarım ve diğer bütün yöntemlerle elde edilen 

sözel ve görsel malzemelerle kullanıcı gerçeklerine ulaşmanın yanı sıra 
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tasarımcıların yaratıcılıklarını arttırmak, tasarımcılara ilham vermek de 

hedeflenmektedir (Sanders ve Williams, 2001; Martin ve Schmidt, 2001). 

McDonagh-Philp ve Lebbon’nun (2000) belirttiği gibi kullanıcı-odaklı tasarım 

kullanıcının “tasarlama kaynağı” olarak görüldüğü ve bu amaçla anlaşılmasının 

önemli olduğu bir yöntemdir. 

Bununla birlikte değinilen yöntemler ve araştırma metotları her zaman sağlıklı bir 

şekilde uygulanamamaktadır. Er’in (1994) gelişmekte olan ülkeler üzerine yaptığı 

araştırma bu duruma açıklık getirmektedir. Gelişmekte olan bir ülke örneği olarak 

Türkiye’de endüstriyel tasarım bir model olarak dışarıdan alınmış ve model 

doğrultunda uygulanmış ve uygulanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de ve diğer 

gelişmekte olan ülkelerde tasarım eğitimi, henüz ülkede endüstriyel tasarıma ihtiyaç 

duyulmazken başlamıştır (Er, 1994). Er’in (1994) fikrini destekleyen Asatekin’in 

(2000) de gelişmekte olan ülkelerde tasarım uygulamalarını şu sözlerle ifade 

etmektedir: “Sanayileşmenin daha geç başladığı ülkelerde ise, endüstri tasarımı, 

ancak tipik sanayi modelinin bir parçası olarak ele alındı. Diğer bir değişle, doğal bir 

oluşumdan çok, metodik bir gelişmenin bir parçası olarak görüldü.” 

Amir (2004) ve Buchanan (2001) ise gelişmekte olan ülkelerde belli modeller 

üzerinden geliştirilen tasarım uygulamalarının günümüzdeki amaçlarını 

eleştirmektedir. Amir (2004) gelişmekte olan ülkelerde tasarımın insanların basit 

ihtiyaçlarına ve eksiklerine cevap vermek yerine uluslararası pazarda rekabet 

sağlayacak ürünler geliştirmeye; tasarımı endüstriyel üretimde daha faydalı hale 

getirmeye yöneldiğine değinir. Bu nedenle ülkenin tasarım-odaklı politikaları ile 

toplumun sosyal ve ekonomik gerçekleri arasında büyük bir ayrılık yer almaktadır. 

Amir (2004) bu durumun önüne geçilmesi, tasarımın insanlar için var olduğunun 

hatırlanması ve kullanıcı-odaklı tasarımın ötesinde kullanıcı-odaklı tasarım politikası 

geliştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Kullanıcı-odaklı tasarım politikası da 

kullanıcı-odaklı tasarım gibi yerel insanların ihtiyaçlarına, arzularına ve ilgilerine 

cevap vererek gelişmekte olan ülkelerde daha iyi bir yaşam yaratmayı 

hedeflemelidir. Bu sırada toplumdaki sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları da göz 

ardı etmemelidir (Amir, 2004).   

Buchanan (2001) da tasarımın esas amacı konusunda Amir’le aynı fikri 

paylaşmaktadır ve “Tasarımın amacını ve gerçek başlangıcını bir ülkenin ve 

insanlarının yapısal hayatında ve değerlerinde bulduğuna” değinmektedir. Bu 
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nedenle kullanıcı-odaklı tasarım yerine insan-odaklı tasarım anlayışına ağırlık 

verilemelidir (Buchanan, 2001). 

4.5. Araştırma Sonuçlarının Endüstriyel Tasarımcılar Tarafından Kullanılması 

Peters (Rhea, 2003 içinde) tasarımın kişisel olduğuna değinmektedir. En iyi 

tasarımlar insanın kendini etkileyen bir problemi bulup onu çözmek için uğraşması 

sonucu geliştirilmektedir (Rhea, 2003; Leonard ve Rayport, 1997). Çünkü bu sayede 

hem ürünün dile getirilmeyen ihtiyaçları hem de bu ihtiyacı kapatmanın yolları 

keşfedilmektedir (Leonard ve Rayport, 1997). Dyson’ın kendi gözlemleri sonucu 

geliştirdiği elektrikli süpürge (Lawson, 1997) ve Post-it’in icadı (Wasson, 2000) bu 

durum desteklemektedir. Bu ürünlerin yanı sıra Hasdoğan’ın (1993) yürüttüğü 

çalışma da tasarımcılardaki kişisel yaklaşımın önemine işaret etmektedir. 

Hasdoğan’ın (1993) İngiltere’deki tasarım danışmanlık ofislerinde yürüttüğü 

çalışma, tasarımcıların kullanıcı modeli geliştirirken daha çok kendilerinden veya iş 

arkadaşlarından yola çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte gerçek kullanıcıları 

temsil edilebilecek bireylere çok az başvurulmaktadır (Hasdoğan, 1993). Şekil 4.5 

kullanıcıların kullanıcıyı ele alış tarzını yüzdelerle ifade etmektedir. 

Yaratıcı fikirler üretmeye yönelik bu yaklaşımlara ek olarak kullanıcıların 

araştırılmasının da yenilikçi ürünlerin yaratılmasında etkili olabileceği 

belirtilmektedir (Sanders, 2002b; Mutlu, 2003). Bu iki fikir aslında birbirinden çok 

uzak değildir. Çünkü tasarım kapsamında yürütülen kullanıcı araştırmalarında 

değinilen bir başka nokta, bu araştırmalardan elde edilecek verilerin tasarımcılara 

farklı bir bakış açısı getirmekte kullanılabileceğidir. Tasarım kullanıcıya ve ürünlerin 

kullanıldıkları çevrelere dair derinlemesine ve ‘kişisel bir kavrama’ gerektirmektedir 

(Rhea, 2003). Bu kavrayışı edinmekse kişisel deneyimlerle veya kişinin anlama 

yetisi ile mümkündür (Rhea, 2003). Bu iki bileşenden deneyimin nasıl kazanıldığı 

yaygın olarak bilinmekle birlikte kişisel kavrama yetisinin ne şekilde edinildiği yeni 

yeni araştırılmaktadır. Rhea (2003) bu yetinin araştırmaya dayandığını ve 

tasarımcılarda bulunan altı özelliği gerektirdiğine değinmektedir. Bahsi geçen 

tasarımcılardan bulunan altı özellik şunlardır: 

“1. Tasarım konularını umursamak 

2. Kullanıcı ile empati 

3. İnsanın doğasında var olan ilgi 
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4. Duyarlı gözlemler yapabilme yetisi 

5. Faydalı bilgileri toplayıp analiz edebilme 

6. Problemin veya fırsatın özünü tanımlayıp olası yaratıcı çözümler getirebilme” (Rhea, 
2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5:  Tasarımcıların kullanıcı modellerine karşı tutumu (Hasdoğan, 1993) 

Tasarımcının özelliklerinden biri olarak ‘empati kurabilmek’ baş sıralarda yer 

almaktadır. Rhea (2003) tasarımcıların empati yetenekleri ile ilgili açıklamalarına şu 

sözleri ile devam etmektedir: “Tasarımcıların en değerli yeteneği tasarım yapmakta 

olduğu kişi ile empati kurabilmeleridir. Sezisel olarak insanların ürünlerle, 

servislerle, haberleşme ile ve etrafla yaşadığı deneyimleri anlayabilirler. Bu 

deneyimlerin uyandırdığı duygusal ve bilişsel tepkileri umursarlar.”  

Rhea (2003) bu sezi ve umursamanın sistematik araştırmaya dayandığına değinmekte 

bu araştırmayı “tasarım araştırması” (design research) olarak adlandırmaktadır. 

Tasarım araştırmasının insanların ürünlerle ilişkisinin gözlemlemekten, daha bilimsel 

yollarla deneyler yapılmasına kadar değişik uygulamaları olabileceğini 

söylemektedir (Rhea, 2003). 

Buradan hareketle, şimdiye kadar değinilen kullanıcı araştırmaları, kullanıcı-odaklı 

tasarım, katılımcı tasarım gibi sistematik metotların, tasarımcının kullanıcı ile empati 

kurabilmesi için bir araç görevi gördüğü sonucuna varılabilmektedir. McDonagh-

Philp ve Lebbon’nun (2000) ve “Tasarımcılar empatik yaklaşımlarla insanların 

dileklerini ve arzularını anlayabilecek kabiliyet geliştirirler”. Bu sayede kullanıcı 
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ihtiyaçlarını, isteklerini ve duygusal gereksinimlerini tahmin edebilmeleri, 

deneyimlerini paylaşabilmeleri ve bunları pazarda başarı sağlayacak ürünlere 

aktarabilmeleri mümkün olmaktadır.  

Empati, Dökmen (2004) tarafından “bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine 

koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” olarak 

tanımlanmaktadır. Empatinin tasarımda gereklilik haline gelmesi ürünlerin 

uyandırdıkları duyguların, hislerin ve düşüncelerin artan önemde tasarımda yer 

alması ile de ilgilidir. Bazı yazarlar empati yetisini daha çok tasarımcının 

tasarlayacağı ürünün kullanıcıda nasıl hisler yaratacağını anlamlandırmak açısından 

değerlendirmektedir (McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000). Bu süreçte tasarımcının 

başvurması gereken yöntemler ise şu sözler ifade edilmektedir: 

 “ürün tasarım birliği genellikle birbirine benzer geçmiş, cinsiyet ve yaş alt kültürlerinden 
gelen bireylerden oluşmaktadır (Chartered Society of Designers, 1996). Tasarımcıların 
değişmekte olan toplumdaki bütün kullanıcıların deneyimlerini bilmeleri ve kullanıcıların 
hepsini anlamalarını beklemek mantıksız olmaktadır. Tasarımcılar bu bilgi eksikliklerini 
doldurmak için çeşitli metotlar uygulamalı ve kendi deneyimleri dışındaki kullanıcı 
gruplarına ürün tasarlayabilmek için empati kazanmalılardır” (McDonagh-Philp ve Lebbon, 
2000). 

Tasarımcı Dreyfuss’un (1955) tabiri ile de bir ‘kahin’ değildir. Endüstriyel tasarımcı 

“deneyimleri, gözlemleri ve araştırmalarla donatılarak önceden bir ürünün nasıl 

görünmesi gerektiğini söyleyebilmektedir” (Dreyfuss, 1955). Bu deneyimlerin, 

gözlemlerin ve araştırmaların tasarımda nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili farkı iki 

yaklaşım bulunmaktadır. 

İlk yaklaşım tasarımcıların kendi bakış açılarını ürün tasarımında vurgulamaları ve 

ağırlık vermeleri gerektiği yönündedir (Iandoli, 2005). Bütün tasarımcılar aynı 

yöntemleri kullansalar, aynı süreçleri izleseler, kullanıcıyı anlamak için aynı 

metotları uygulasalar da ortaya çıkardıkları ürünler farklılık göstermektedir. 

Unutulmaması gereken “çeşitliliğin” insanın doğasında olan bir özellik olduğudur ve 

tasarımcının kendi deneyimlerinin ve kendi kültürünün var olan problemlere farlı 

çözümler getirmesini sağladığıdır (Iandoli, 2005).  

Bir diğer yaklaşım ürün tasarlarken tasarımcının kendi kimliğinden sıyrılması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Sinha, 2005). Önemli olanın kullanıcının bakış açısını, 

isteklerini ve sınırlarını anlayabilmek olduğuna, onun beyninden dünyaya 

bakabilmek olduğuna değinmektedir. Bunun için tasarımcı kendini bir kenara 

bırakmalı ve kullanıcının bir ürünle hissettiklerine ve yaşadıklarına yönelmelidir. 
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Sonuç olarak “iyi tasarım sadece kişilerin hayatlarına uyum sağlamamalı aynı 

zamanda kullanıcıların bilişsel modellerine de uymalıdır.” (Sinha, 2005).  

Günümüzde tasarımcılar tarafından uygulanan yöntemlerse daha çok bu iki yaklaşımı 

bir arada içermektedir. Tasarımcı önce kullanıcı ile empati kurmak, onun gözünden 

probleme bakmakta sonra bu problem için uygun çözümleri kendi estetik anlayışı ile 

somutlaştırmaktadır. Tasarımcı öncelikli olarak kullanıcı gibi düşünmek ve 

davranmak zorundadır (van Veggel, 2005). Kendini herhangi bir kullanıcı yerine 

koymalıdır. Bu sayede kullanıcı ihtiyaçlarının ve isteklerinin ne olabileceği 

sorgulayabilmekte, varsayımlarda bulunmakta ve bunlara çözüm getirebilecek 

araçlar üretebilmektedir (van Veggel, 2005). 

1999 yılında Evrensel Tasarım anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla Design 

Council önderliğinde yapılan I-Design çalışması farklı kullanıcı grupları ile kurulan 

empatinin, ortaya çıkan ürün başarısındaki önemini göstermektedir (Keates ve diğ., 

2000). Fiziksel açıdan zorluk çeken kişiler için ürün tasarımı yapılan çalıştayda 

empatik tasarım, kullanıcı-odaklı tasarım gibi yöntemleri kullanan takımlar kullanıcı 

açısından başarılı ürünler ortaya koyarken; nihai kullanıcı ile empati kurma kaygısı 

gütmeyen takımlar daha az başarılı olmuştur (Keates ve diğ., 2000). 

Bu örnekte de kullanıcı-odaklı tasarım gibi yöntemler kullanıcı ile empati kurmada 

bir araç olarak ele alınmaktadır. Gullikson (2004) empatinin araçlarını bununla 

sınırlamamakta ve ürün tasarımında bilgi toplamanın iki yoluna değinmektedir. 

Birincisi bilimsel metotların yardımıyla edinilen bilgi iken ikincisi sezgisel 

bilgilerdir. Sezgi tanımlaması zor olmakla birlikte deneyimle kazanılan, sözle ifadeye 

ihtiyaç kalmadan anlaşılan içsel bir bilgidir (Gullikson, 2004; Blackler ve diğ., 

2003). Karmaşık bir dünyada karar vermekle yükümlü tasarımcı bilimsel 

açıklamaları sezileri ile tamamlamaktadır. Bir anlamda tek başına güvenilir bir bilgi 

olmayan sezilerini bilimsel metotların rehberliğinde geliştirmektedir (Gullikson, 

2004).  

Bilimsel araçlar tasarımcının ürün tasarlarken belli stereotiplere takılmaması için 

önemli bir girdidir (Crossley, 2003). Bu araçlar yardımıyla insanların nasıl 

hissettiğini anlamak onlarla empati kurulabilmesini sağlamaktadır (Sanders, 2002a). 

Bu sebepten kullanıcılar ile konuşmak, onları odak grupları veya başka ortamlarda 

gözlemlemek tek başına yeterli değildir. Bu araçlar insanların ne söylediğinin, ne 
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yaptığının ve ne yarattığının eş zamanlı incelenerek, insanlarla empati kurulabilmesi 

için zemin hazırlamaktadır (Sanders, 2002a). 

Empatinin tasarımdaki öneminde değinilmekle birlikte bunu gerçekleştirmenin çok 

kolay olmadığı da belirtilmektedir. Tasarımcılar ürün tasarlarken hedef kitleyi göz 

önünde bulundurarak kendilerini başkalarının yerine koymak zorunda kalmaktadırlar 

(Taylor ve Taylor, 2003). Çoğu zaman kendileri için ürünler geliştirmeye eğimli olan 

tasarımcılar için kendilerinden çok farklı biri ile empati kurmak kolay olmamaktadır 

(Taylor ve Taylor, 2003).  

Bunun yanı sıra empati kurmanın başka zorlukları da vardır. Endüstriyel tasarımda 

yaşanan bu gelişmeleri zamanında mimarlık disiplini de yaşamıştır (Lawson, 1997). 

Profesyonelleşmenin bir sonucu olarak zamanla mimarlar yasal olarak korunan ve 

sosyal olarak saygı duyulan elitler haline gelmişlerdir. Bu da mimarın inşaatçıdan ve 

kullanıcıdan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Bu profesyonelleşme gerçekte tasarım 

veya tasarım süreci ile ilgili değil bütün disiplinlerde görülebilecek bir statü ve 

kontrol arayışı ile ilgilidir. Bu kontrol uygulamada daha fazla olumlu sonuçlar versin 

vermesin, disiplinleri yüksek standartta eğitime ve araştırmaya itmektedir (Lawson, 

1997). Tasarımcıların aldıkları bu köklü eğitim uygulamalarda farklı sorunlara sebep 

olabilmektedir. Örneğin İngiltere’de tasarım eğitimi hem lisans ve lisansüstü 

düzeyde verilmektedir (McDonagh ve diğ., 2002). Bu sebepten, bu eğitim 

sisteminden gelme ortalama bir tasarımcının daha geniş bir kullanıcı kesimini temsil 

etmesi beklenmemektedir. Geçmişleri, eğitimleri, cinsiyetleri ve yaşları gibi 

özelliklerdeki farklılıklardan dolayı tasarımcıların başkaları için ürün tasarlarken 

sadece kendi deneyimlerine, bilgilerine ve anlayışlarına dayanamayacakları 

düşünülmektedir (McDonagh ve diğ., 2002).  

Bu farklılıkların yanı sıra tasarımcı ve kullanıcıların bakış açısı, ürün yaklaşımları ve 

fikir modelleri de çeşitlilik göstermektedir (Hsu ve diğ., 1998). Hsu ve diğerleri 

(1998) yürüttükleri araştırmada kullanıcıların ve tasarımcıların önlerine konan 

telefonları önceden belirlenmiş sıfatlarla eşleştirmelerini istemiştir. Bu araştırma 

sonucunda tasarımcılar modern, ileri teknoloji sahibi, Avrupai bir zariflik hissi veren 

telefonları; kullanıcılar ise modern, eğlenceli, keyif uyandıran ve zevk veren 

telefonları tercih etmektedirler. İki grup arasında gözlenen bir diğer fark, 

tasarımcıların ürünün formu hakkında daha duyarlı ve daha kesin konuşabildikleridir. 

Kullanıcılar ise ürünlerin formu hakkında çok net konuşamamakta ve ürünleri 

 82



birbirinden kolay ayırt edememektedirler (Hsu ve diğ., 1998). Aradaki farklar form 

algısı, formların uyandırdığı çağrışımlar ve bu formların kelime ile ifadesinde 

belirginleşmektedir. Bu farklılıklar kullanıcıyı anlamayı tasarımcı için daha büyük 

bir sorumluluk haline getirmekle birlikte Dökmen’nin (2004) değindiği farklı iki 

konumdaki kişi arasında empati kurmanın zorluğu bu durumda da ortaya 

çıkmaktadır. Bu zorlukları aşmak için kullanıcı ile empati kurumanın yolları ve 

teknikleri eğitim kurumlarında yeni yeni öğretilmeye çalışılmaktadır (Cooper, 2000).  

Dreyfuss (1955) yenilikçi fikirlerin yeni deneyimlerden ve yeni bilgilerden ileri 

geldiğini söylemektedir. Tasarımda kullanıcı araştırmalarının yaygınlaşmasının 

öncesinde ve halen günümüzde tasarım resmi olmayan bir yöntemle uygulanmaktadır 

(Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001) ve tasarımcılar daha çok kendi deneyimlerine 

yer verdikleri ürünler geliştirme yolunu tercih edebilmektedirler. Bu amaçla 

tasarımcılar tarafından çok kullanılan yöntemlerden biri de ‘kendini modelleme’dir 

(self-modelling) (Hasdoğan, 1993). Bu yöntemde tasarımcı kendisini kullanıcı yerine 

koyar ve ürünü kullanıcı gibi davranaraktan kullanmaya çalışır (Hasdoğan, 1993). Bu 

yöntem de aslında tasarımcının empati yetisinden ileri gelmektedir. Süreçte özel bir 

kullanıcı araştırması yer almasa da tasarımcı konuya dair geçmişteki kendi bilgilerini 

ve gündelik gözlemlerini bu yolla sürece yansıtmaktadır. 

Yapılan çalışmaların ardından, artık kullanıcıları anlamanın tasarımcı için bir 

gereklilik ve sorumluluk olduğu kabul edilmekle birlikte günümüze kadar bunun 

tasarımcıların sezisel olarak hakim oldukları bir yetenek olduğuna inanılmaktaydı 

(Cooper, 2000). Oysa günümüzde kullanıcı ile empati kurumanın yolları ve 

teknikleri eğitim kurumlarında öğretilmeye çalışılmaktadır (Cooper, 2000). Tasarım 

öğrencilerinin empatik tasarım kabiliyetleri kazanabilmesi için kullanıcı-odaklı 

tasarım stratejileri konusunda eğitilmeleri gerektiği düşünülmektedir (McDonagh-

Philp ve Lebbon, 2000). Ayrıca bu alanda internette yeni ufuklar açmaktadır. 

“Presence Forum” isimli kullanıcı konularının tartışıldığı bir forumda Burns, 

Dishman, Verplank ve Lassiter (1997, McDonagh-Philp ve Lebbon, 2000 içinde) 

isimli dört tasarımcı etkileşim ile tasarım yaparak ürünleri tasarlamakta oldukları 

kişilerle daha fazla empati kurabildiklerine değinmektedirler. 

Tasarım sürecinde sadece nihai kullanıcı ile empati kurmak yeterli görülmemektedir. 

Dünyaca meşhur Apple bilgisayar faresinin tasarımcılarından bir olan mühendis 

Rickson Sun empatiye bir ürünün ilişkiye geçebileceği bütün insan topluluklarını 
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dikkate almak olarak değinmektedir (Muren, 2005). Bir ürün üretiminden ömrünü 

doldurup çöpe atılmasına kadar pek çok kişinin elinden geçmektedir. Sun (Muren, 

2005) tasarım yaparken o ürünü kullanacak nihai kişi kadar o ürünün üretiminde yer 

alacak kişilerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemektedir. 

Literatür tasarımcıların empati yetisine sahip insanlar olması gerektiği konusunda 

hem fikirdirler ( Muren, 2005; Martin, 2004; Akama, 2004; Keates ve diğ., 2000). 

Rotman Yönetim Okulu’nun dekanlığını yapmakta olan Roger Martin (2004) 

çağımızın yeni yönetim şeklinin tasarımcıların bakış açısını yansıtmalı fikrine yer 

verdiği makalesinde tasarımcının nasıl düşündüğünü üç kelime ile anlatır. Bunlardan 

ilki tasarımcıların empati yapabilen insanlar olduğuna değinmektedir. “Tasarım her 

zaman başka biri için yapılmakta olduğundan, tasarımcılar ürün tasarlamaya 

kullanıcının beynine girerek ve onun neye ihtiyacı olduğunu veya neyi istediğini 

belirleyerek başlarlar.” demektedir. (Martin, 2004). 

Tasarımcılar bütün kullanıcı tiplerini hakkında bilgi sahibi olamayacakları gibi 

yarattıkları ürünlerin farklı kullanım deneyimlerini de bilememektedirler. Bu 

sebepten kullanıcıya yönelik araştırmalar tasarımcıların empati ufuklarının 

genişlemesini sağlayacaktır (Bruseberg ve McDonagh-Philp, 2001). 

4.6. Endüstriyel Tasarım Pratiğinden Uygulamalar 

Günümüzde tasarım metotları üzerine yazan akademisyenler pratik anlamda 

tasarımla daha az uğraşma şansı bulmaktadırlar (Lawson, 1997). Aynı şekilde 

profesyonel olarak tasarım yapan kişiler de yazı yazmaya daha az vakit 

ayırabilmektedirler. Bu nedenle, tasarımın kimi alanlarında, tasarım 

akademisyenlerinin tasarımcının uygulaması gereken metotlar hakkındaki yazılarını 

okumak yerine tasarımcıların neler yapmakta olduğunu incelemek daha ilginç 

olabilmektedir (Lawson, 1997). Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi de sırf 

literatür ışığında incelenmesi uygun bir konu değildir. Bu ilişki daha çok pratik 

çalışmalarca gelişmektedir. Bu nedenle bu ilişkiyi anlamak için, kullanıcıya ilham 

kaynağı olarak süreçlerinde yer veren ve günümüzün önde gelen firmalarının ve 

tasarım danışmanlık ofislerinin çalışmalarını da incelemek gerekmektedir.  

Tasarım pratiğindeki uygulamaları incelerken her ofise ve firmaya yer vermek ne bu 

araştırmanın kapsamında incelenebilecek bir çalışmadır ne de bu detayda bir 
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inceleme bu araştırma için gerekli görülmektedir. İlgili literatürün yer verdiği ‘iyi’ 

örneklere değinmek ve bunların niye ‘iyi’ olarak adlandırıldığını anlamaya çalışmak 

yeterli olacaktır. Bununla birlikte kullanıcıların süreçte yer alması adına yenilikçi 

denemeler yapan, sosyal bilimlerden aldığı yöntemleri tasarım disiplinine adapte 

etmekte öncü rol oynayan firma ve ofis sayısı da sınırlıdır. IDEO, Fitch, Design 

Science, E-Lab gibi tasarım ofisleri bu yöntemlerin geliştirilmesinde öncü olmuş 

(Rothstein, 1999); Apple, Motorola, Xerox ve Intel gibi büyük firmalar ise kendi 

bünyelerinde antropolog bulundurarak diğer firmalara yol göstermiştir (Hafner, 

1999). 

Öncüleri takip edenlerle birlikte günümüzde kullanıcı-odaklı tasarım yaklaşımları 

geliştirmeye çalışan firma ve ofis çok fazladır ve her firma ve ofis farklı profillere ve 

uygulama yöntemlerine sahiptir (Sade, 2001). Bu firma ve ofisler arasından bu 

bölümde incelenmek için seçilen tasarım danışmanlık ofisleri IDEO, Fitch, Frog 

Design, SonicRim; firmalar Apple, Phillips’dir. 

4.6.1. IDEO 

IDEO temelleri 1978 yılında atılmış 1991 yılından itibaren IDEO danışmalık adı 

altında hizmet veren bir tasarım danışmanlık ofisidir. Fast Company Magazine 

tarafından “dünyanın en meşhur tasarım firması”, The Wall Street Journal tarafından 

“hayallerin oyun alanı” olarak adlandırılmakta ve Bussiness Week tarafından verilen 

Industrial Design Excellence ödüllerinde 2001 yılından geriye doğru son on yıl 

içinde birinci sırada yer almaktadır (Kelley ve Littman, 2001). Bunların yanı sıra 

yenilikçi ürünler ve sistemler tasarlayabilmek için geliştirdiği yöntem pek çok 

literatürde incelenmekte ve referans gösterilmektedir (Cagan ve Vogel, 2002; Sade, 

2001b). Kuzey Amerika, İngiltere, Almanya ve Asya’da toplam 7 ofisi bulunan 

IDEO’nun şirket kendi iş tanımını şöyledir:  

“IDEO, şirketlerin yenilik geliştirmelerine yardım eder. Müşterilerine yeni değerler sunmak 
arayışında olan firmalara ürünler, hizmetler, ortamlar ve dijital deneyimler tasarlarız.” 
(IDEO, 2006) 

IDEO’da endüstriyel tasarımcıların ve mühendislerin yanı sıra başka disiplinlerden 

kişiler de çalışmaktadır. Bu çalışanlar psikoloji, mimarlık, iş yönetimi, dilbilim, 

antropoloji ve biyoloji üzerine eğitim almış kişilerdir (Kelley ve Littman, 2001; 

IDEO, 2006).  
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Etnografinin tasarım disiplininde kullanılmasının öncülerinde bir olarak IDEO 

ekibinde yer alan Fulton Suri gösterilmektedir (Wasson, 2000). Deneysel psikoloji ve 

mimari kökenli bir eğitimden gelen Suri uygulamalarını geleneksel insan 

faktörlerinin dışına taşımıştır. 1987 yılında, daha sonra IDEO ile birleşecek olan ID 

TWO tasarım ofisinde çalışmaya başlanan Suri, yenilikçi yaklaşımını ilk kez motor 

kazalarını incelerken kullanmıştır. Gözlemleri sonunda motor kazalarını, 

motorlardaki aydınlatmaya ve motosikletçilerin parlak kıyafetlerine bağlayan Suri 

incelemesini gençlik, gençliğin kıyafet tercihleri ve statü üzerine genişletmiştir. Suri, 

insanları ve insanların ürünleri nasıl kullandıklarını gözlemleyen ve bu verileri yeni 

ürün fikirleri geliştirmek için aktaran ilk kişilerden biri olarak tanınmaktadır 

(Wasson, 2000). 

Suri ışığında gelişen IDEO’nun insanları inceleme yöntemi günümüzde bu firmayı 

rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Kendilerini “IDEO tasarım ve 

yeniliğe insan odaklı yaklaşımı ile tanınan uluslararası bir tasarım danışmanlık 

ofisisi” olarak tanıtan firma, sürecin başında gözlemlerle ve görüşmelerle elde ettiği 

kullanıcı bilgilerini ürünlerin ve fikirlerin görselleştirmesinde kullanmaktadır (Sade, 

2001).  

IDEO’da ürün tasarlanırken o ürünün üretiminden, imha edilmesine kadar ürünle 

karşı karşıya gelecek her insanla konuşmak, sorunları dinlemek, bu sorunlara 

çözümler üretmek önemli görülmektedir (Kelley ve Littman, 2001). IDEO için 

yaratıcı çözümler sadece nihai kullanıcı ile sınırlı değildir. Bu nedenle ürünle ilgili 

herkesle birebir görüşmeler yapılmakta ve bu kişiler gözlenmektedir. ‘Gerçek 

insan’ların kendi doğal ortamlarında gözlemlenmesinin çok önemli olduğuna 

değinilmektedir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi insanlar her zaman gerçeği 

söylememektedirler. İkincisi ise insanlar eksiği göremeyebilmektedirler (Kelley ve 

Littman, 2001). Bu nedenle IDEO için “yenilik her zaman bir göz ile başlamaktadır” 

(Kelley ve Littman, 2001). 

Kelley (2001) IDEO’nun duruma göre değişmekle birlikte bütün süreçlerine 

uyguladığı bir yöntem olduğuna değinmektedir. 5 aşamadan oluşan bu yöntemin 

adımları şunlardır: 

“1. Anlamak: Marketi, müşteriyi, teknolojiyi ve problemin sınırlarını anlamak.  

2. Gözlemlemek: Gerçek insanları, gerçek yaşam koşullarında gözlemlemek. 
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3. Canlandırmak: Fikirlerin, bu fikirleri kullanacak müşterilerin canlandırılması. Beyin 
fırtınasının en yoğun yaşandığı süreç olarak geçmekle birlikte, yeni ürün kategorilerinde 
hayali karakterler yardımıyla bu yeni ürünü kullanacak müşterilerin ve bu müşterilerin 
deneyimlerinin de canlandırılmasını içerebilmekte. 

4. Değerlendirme ve Rafine Etme: Düzeltmelerin yapıldığı, prototiplerin geliştirildiği 
süreçtir. Prototipler üzerinden değerlendirmeler ve gerekli revizyonlar yapılır. 

5. Uygulama: Fikirlerin ticarileştirildiği safhadır.” (Kelley ve Littman, 2001) 

IDEO’nun aşamalarından da anlaşılabileceği gibi ürünün tasarlanma süreci boyuna 

kullanıcılarla iletişim devam etmektedir. IDEO’daki süreçlerin aşamaları şekil 4.6’da 

özetlenmektedir. 

 

 

 

            
 

   Kamyon şoförünü işini yaparken gözlemlemek         Deneysel model üzerinden test yapmak 
 

 

               

İnsanlar evlerinde daha rahattırlar                               Yeni bağlantılar aramak 

 

                     

 

 

 

       Kelime çağrışımlarından yararlanmak                      Hasta olmak nasıl bir şeydir? 

Şekil 4.6: IDEO’da yaşanan süreçten alıntılar (IDEO, 2006) 

IDEO’da insanlar yaratıcılık kaynağı olarak görülmektedirler. Bu nedenle tasarım 

sürecine başlanmadan, ilk olarak kullanıcılarla görüşmeler ve gözlemler 

yapılmaktadır. IDEO’da gözlem çok önemlidir. Gerek fikirler üretilmeden önce 

gerekse modeller ve prototipler üzerinden yapılan kullanıcı gözlemleri IDEO’da 
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başarının en önemli sırlarından bir olarak değerlendirilmektedir (Kelley ve Littman, 

2001; IDEO, 2006). 

4.6.2. Fitch 

İlk kurulduğu dönemde RichardsonSmith ismini taşıyan büro Elizabeth Sanders ve 

ekibi sayesinde katılımcı tasarımın ilk uygulandığı tasarım danışmanlık ofisi olarak 

tanınmaktadır (Sanders, 2000a).  

İyi tasarım Fitch için sadece çekici ürünler yaratmak anlamına gelmemektedir aynı 

zamanda kullanıcıya iyi deneyimler kazandırabilecek kişisel bağlar kurmak demektir 

(O’Sullivan, 2001). Fitch bu bakış açısını “İnsanların yaşamını pek çok etkileşim 

noktasında birden iyileştiren tüketici deneyimleri tasarlamak” diye ifade ettiği 

sloganı ile belirtmektedir (Fitch, 2006).  

Fitch bu yaklaşımını, katılımcı tasarım ve kullanıcı tarafından yapılan 

görselleştirmelere dayalı bir yöntem yürütmektedir (Sade, 2001). Bu çalışmaların ilk 

tohumlarını 1981 yılında bir antropolog olan Sanders’ı bünyelerine almaları ile 

atmışlarıdır. Sürecin başında sosyal bilimler kökenli biri ile nasıl bir çalışma 

yürüteceklerini kendilerinin de bilmediklerini dile getiren yetkililer, bunu bu kişilerle 

birlikte keşfedeceklerine inanmıştır (Sanders, 2000a).  

Fitch günümüzde katılımcı tasarım anlayışı devam ettirmekte ve insanların ne 

söylediklerini, ne yaptıklarını ve ne yarattıklarını tasarıma katkı sağlamak amacıyla 

incelemektedir (O’Sullivan, 2001). İnsanların ne söylediklerinin incelenmesi Fitch 

tasarım ofisinde klasik görüşme ve odak grup çalışmalarının ötesine bir araştırmayı 

içermektedir. Bu klasik yöntemlerden en önemli farkı bu görüşmelerin büro ve ev 

gibi kişilerin kendi ortamlarında yapılmasıdır. Bu sayede bireyler içinde bulundukları 

ortamı gözlemleyerek ihtiyaçlarını daha kolay dile getirebilmektedirler. Ayrıca bu 

sürecin öncesinde görüşülecek kişilerden konuyla ilgili günlük tutmaları 

istenmektedir. Bu sayede görüşülecek bireyler görüşme öncesinde konu üzerine daha 

derinlemesine inceleme yapma şansı bulmaktadırlar (O’Sullivan, 2001). 

İnsanlarla yapılan sözel görüşmeler, gözlem çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Karşılıklı konuşmaya dayalı görüşmeler, bireylerin sadece kendi anlatmak 

istediklerini araştırmacıya aktardığı düşüncesi ile yeterli görülmemektedir. Bu 

nedenle insanlar, ürünleri veya servisleri kullanırken kendi ortamlarında 
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incelenmekte, yaşadıkları iyi veya kötü deneyimler gözlenmektedir (O’Sullivan, 

2001). 

Bu araştırmalara ek olarak kullanıcıların yaratıcı güçleri, kolajlar ve modelleme 

tekniklerinin yardımıyla ortaya çıkarılmaktadır. Kolaj tekniği resimlerin ve 

kelimelerin kullanıcı tarafından kendini ifade etmek için kullanılması demektir. 

Modelleme tekniğinde ise üç boyutlu şekiller kullanıcılar tarafından ideal ürünleri 

tasarlamak için kullanılmaktadır. İhtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarının kendilerince 

geliştirilmiş olası çözümlerini içeren bu ürünler, tasarımcılara veri olarak 

aktarılmaktadır (O’Sullivan, 2001).  

Fitch bu yöntemler sayesinde tasarımda katılımcı uygulamaları ile öne çıkmış bir 

tasarım ofisidir. Yeni ürünler tasarlamak kadar süreçte insanlardan yararlanabilmek 

için yeni yöntemler geliştirmeye de önem vermektedir. 

4.6.3. Frog Design 

Frog Design’ın geçmişi 1969 yılına ve Esslinger Design tasarım danışmanlık ofisine 

dayanmaktadır. Frog Design ismini 2000 yılından beri kullanmakta olan Alman 

orijinli şirket günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde beş ofise sahiptir (Frog, 2006). 

Frog Design’ın tasarım sloganı ‘form duyguyu talip eder’dir (Frog, 2006). Şirketin 

kurucusu olan Hartmurt Esslinger ürünlerin sadece fonksiyonel ve şık olmakla bir 

şey ifade edemeyeceğini belirtmektedir. Ürünlerin insan hayatında yer alabilmesi 

için bireylerle derin ilişki kurmaları gerekmektedir. Yani ürünler duygulara hitap 

etmelidir (Frog, 2006). 

Frog Design’da ürünleri geliştiren ekipte yer alan herkesin yorumlarını dile 

getirmesine önem verilmektedir. Ürünlerin tam bir ekip çalışması sonucu oraya 

çıkması amaçlanmaktadır. Bu amaçla mühendisin tasarım, tasarımcıların malzeme ve 

sistemler hakkında yorum yapmaları beklenmektedir (Frog, 2006). Bu bakış açısı 

Frog Design’da tasarım sürecine daha bütüncül yaklaşılmasını sağlamaktadır (Rose, 

2002). 1990’ların sonunda başarısız olan tasarım ofislerinin sürece parçalı 

yaklaştıkları düşünülmektedir. Örneğin bu ofisler ürünlerin kullanılabilirlilik 

problemlerini aşmak için birini, ürünün görünümü için başka birini 

görevlendirmişlerdir. Bu ofislerden ders alan Frog Design, tasarımcıların ürünün her 

şeyi ile ilgilenmeleri gerektiğini düşünmektedir (Rose, 2002).   
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Frog Design’da kullanıcılar da ürünün geliştirmesinden sorumlu mühendisler ve 

tasarımcılar kadar etkilidir. Bu amaçla Frog kullanıcı araştırmaları ve gözlemleri 

yapmaktadır. Örneğin DELL firmasının websitesinin geliştirilmesi aşamasında üç 

ayrı kullanılabilirlilik testine yer verilmiştir. Geliştirilen alternatiflerin internet 

üzerinden denenmesi veya kullanıcıların bu siteyi kullanırken birebir gözlenmeleri 

ile yürüyen bu testler en iyi ve en kolay anlaşılır sitenin tasarlanmasına yardımcı 

olmuştur (Rose, 2002). Bu testler kullanıcı-odaklı tasarımın Frog Design’daki 

uygulamalarını temsil etmektedir. 

Frog Design günümüzde teknolojilerin kullanıcılar göz önünde bulundurularak 

geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır. Bunu uygulanırken çıkş noktası ‘tasarım duyguyu 

takip eder’ sloganıdır. Bu sloganla ürünlerin fonksiyonu dışındaki özelliklerinin de 

göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır (Rose, 2002). 

4.6.4. Apple 

Amerikan Apple firması hem kendi bünyesindeki tasarım departmanı hem de 

dünyanın önde gelen tasarım danışmanlık ofisleri ile çalışmaları yürütmektedir. Bu 

sayede, 1996’dan beri tasarım departmanının başı olan Jonathan Ive’in de 

yardımlarıyla Apple günümüzde hem en iyi tasarım ekiplerinden biri olarak 

anılmakta hem de IDEO, Frog Design gibi firmalarla birlikte projeler 

geliştirmektedir (Apple, 2006). 

Bu ekiplerinde çalışmaları sayesinde The Design Council (2006) Apple iMac’i 

kullanıcı-odaklı tasarım klasikleri; iPod ve Nano’yu da son dönem kullanıcı-odaklı 

ürünler arasında sıralamaktadır. iMac bilgisayar tasarımında önemli bir adım olarak 

görülmektedir. Apple’ın 1980’lerdeki başarısını tekrar yakalamasını sağlayan iMac 

‘tak ve oyna’ internet erişimi gibi kolay kullanılabilir fonksiyonları ile Macintosh’un 

kullanıcı-odaklı tasarım itibarını attırmıştır (Black, 2006). Geri bildirimleri, 

göstergelerin yoğun kullanımı ve faresinin yardımıyla bilgisayarın kolay 

kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu öğeler sayesinde, Norman’ın (2002) 

adlandırması ile ‘uygulama kanalları’ (gulf of execution) ve ‘değerlendirme 

kanalları’ (gulf of evaluation) arasındaki bağlantı başarılı bir şekilde kurulmuştur 

(Norman, 2002). 

iPod ve Nano ürünleri ise Sony Walkman’in XXI. yüzyıldaki varisi olarak 

değerlendirilmektedirler (Black, 2006). Bu ürünler kullanıcıya sundukları kolay 
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kullanım sayesinde piyasada öne çıkmaktadırlar. Sezisel bir yaklaşımla kullanım 

şeklinin hemen anlaşılabilmesi, tasarımındaki basitlik ve direkt anlatım, kullanıcı-

odaklı tasarım sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Black, 2006).   

Apple tasarım danışmanlık ofislerinin de yardımıyla günümüzde kullanıcı 

araştırmalarını ürün geliştirmek için kullanan öncü firmalardan biridir. 

4.6.5. Phillips 

Phillips günümüzde tasarım akademisyeni Jordan’ın ve Philips Tasarım Bölümü’nün 

başı olan Marzano’nın da katkıları ile duygusal tasarım üzerine yoğun çalışmalar 

yapmaktadır. Elektrik ve elektronik ürünlerde sadece işlevsellik yerine daha bütüncül 

bir yaklaşıma yönelmiştir (Porter ve dig., 2003). Bu yaklaşım gereği tasarım 

süreçlerinde kullanıcıları ‘insan’ olarak ele almayı tercih etmektedir (Marzano, 

2006). 

Firma ‘High Design’ adını verdiği tasarım stratejisini ve sürecini uygulamaktadır 

(Marzano, 2006). Bu tasarım yöntemi karmaşık durumlarda bile çözüm üretilmesini 

sağlamaktadır. Bu karmaşa pazardan, çevresel faktörlerden, iş bağlamından, 

teknolojiden ileri gelebileceği gibi kullanıcılardan da ileri gelebilmektedir. ‘High 

Design’ karmaşaların aşılmasına yardımcı olmakla kalmayıp, seziler yerine araştırma 

yöntemlerine başvurulmasında da yol göstermektedir. Teknolojinin yanı sıra 

sosyoloji, psikoloji ve antropoloji de bu tasarım süreçlerinde önemli rol 

oynamaktadır (Marzano, 2006). 

 ‘High Design’ı uygulamak için Philips’de üç beceriye odaklanılmaktadır (Marzano, 

2006). Bunlar insanları anlamak, yeniliğin entegre edilmesi ve tasarımın 

uygulanmasıdır. İnsanları anlamak için Philips sosyal bilimlerden uygun olan 

yöntemleri tasarıma adapte etmektedir. Kimi zaman farklı firmalar ve üniversitelerle 

de bu bağlamda ortak çalışmalar yürüten firma, insanların her yönleri ile 

araştırılmasına yönelmiştir. Bu araştırmalarla yakın zamanlı trendleri anlamak 

mümkün olabileceği gibi daha uzun süreli sonuçlar da elde edilmeye çalışılmaktadır 

(Marzano, 2006). 

Philips’de ayrıca ‘persona’ adı verilen gerçekçi insan modellemelerinden de 

yararlanılmaktadır. Geliştirilen bu kahramanlar üzerinden senaryolar üretilmekte ve 

insanların deneyimleri anlaşılmaya çalışılmaktadır (Marzano, 2006).  
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Philips’de kullanıcıya yönelik yapılan araştırmalar geliştirilen ürünlerin fonksiyonları 

dışındaki özelliklerine yönelmeye çalışmaktadır. İnsan ihtiyaçlarının sadece 

fonksiyonel olmadığından hareketle insanların her ihtiyacına bütüncül şekilde cevap 

verecek ürünler tasarlanmak amaçlanmaktadır. 

4.6.6. SonicRim 

SonicRim 1999 yılında, Fitch tasarım danışmalık ofisinde çalışan dört araştırmacı 

tarafından kurulmuştur. Bu kişiler Uday Dandavate, Kevin Schmidt, Marty Gage ve 

Elizabeth Sanders’dır (Sanders, 2000a) ve sosyal bilimler kökenli insanlardır. Bu 

nedenle SonicRim bir tasarım danışmanlık ofisi yerine katılımcı tasarımı yaymak 

amacıyla çalışan bir ofistir. Katılımcı tasarımın yenilikçi fikirler üretmek ve 

kullanıcılarla iletişim kurmaktaki önemini anlatmak için uğraşmaktadırlar (Sanders, 

2000a). Bu amaçla firmalara ve tasarım ofislerine kendi geliştirdikleri yöntemler 

doğrultusunda kullanıcı araştırması hizmeti vermektedirler. 

Sanders 1980’lerin başında etnografik araştırmanın tasarımın ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde endüstriyel tasarıma adapte edilmesinde öncü isimlerden biridir 

(Wasson, 2000). Hem sosyal bilimlerin tasarımdan hem de tasarımın sosyal bilimden 

öğrenmesi gereken bilgiler dolduğuna değinmekte; bu amaç için insanların birlikte 

çalışmaları gereğini vurgulamaktadır (Sanders, 2000a).  

SonicRim tarafından uygulanan katımlı tasarım çalışmaları 2 aşamada 

gerçekleşmektedir. İlk aşama kişilerin kendi doğal çevrelerinde uygulanmakta ve 

birkaç hafta sürmektedir. Bu aşamada kişiler günlükleri, sorulardan oluşan alıştırma 

kitaplarını veya fotoğraf makinelerini üzerinde durulan konuda yaşadıkları 

deneyimleri, düşüncelerini, hislerini anlatmak için kullanır ve bu sayede kendi 

kendilerini gözlemlemiş olurlar (Sanders ve Williams, 2001). 

İkinci aşama tek başına veya bir grupla yapılan görüşmeleri içermektedir. Bu 

aşamada kolajlardan, haritalardan ve üç boyutlu nesnelerden yararlanılmaktadır. 

Kişiler konu üzerine seçilmiş resimlerden veya sözcüklerden kendi duygularını 

anlatmak amacı ile şekil 4.7.’deki gibi kolajlar hazırlamaktadırlar (Sanders ve 

Williams, 2001).  
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Şekil 4.7: Basit bir kolaj seti ve grup çalışmasında insanların kendi kolajlarını 
yaratmaları (Sanders ve Williams, 2001) 

Hazırlanan bilişsel haritalar ise kişilerin aşamalar ve olaylar ya da kategoriler ve 

sistemler hakkında görüşlerini anlamak açısından değerlidir (Sanders ve Williams, 

2001). Şekil 4.8. bilişsel haritalarda kullanılabilen malzemelerden örnekler ve bir 

uygulama göstermektedir. 

Şekil 4.8: Bilişsel harita seti ve bir katılımcı tarafından hazırlanmış bilişsel harita 
(Sanders ve Williams, 2001) 

Velcro-modelleme diye adlandırılan üç boyutlu nesneler ise kişilerin kendi ürün 

modellerini yapmalarına yardımcı olmaktadır. Velcro-modellemede yer alan 

parçaların bir kısmı hazır olarak satın alınabilmekte, diğerleri ise ihtiyaca göre 

geliştirilmektedir (Sanders ve Williams, 2001). Şekil 4.9. bu süreçten ve bu 

araçlardan örnekler göstermektedir. 

Bütün bu görsel malzeme ile amaçlanan insanların düşünmelerini sağlamak ve 

yaratıcılıklarını geliştirerek hayallerine, isteklerine, ihtiyaçlarına ulaşabilmektir. Bu 

görsel malzemelerle insanların ürettikleri ise tasarımcıların yaratıcılıklarını arttırmak 

için kullanılmaktadır (Sanders ve Williams, 2001). Ayrıca bu görüşmeler sonucunda 

toplanan bütün bilgiler ve görseller, nitel ve nicel teknikler yardımıyla analiz 
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edilmektedir (Sanders ve Williams, 2001). Bu sayede ürünlerle günlük hayatta 

deneyim yaşayan insanlar ile tasarımcılar arasında bilgi alışverişi sağlanmış 

olmaktadır (Sanders, 1999).  

Şekil 4.9: Velcro-modelleme seti ve kendi modelleri üzerinde çalışmakta olan bir 
baba ve oğul (Sanders ve Williams, 2001) 

4.7. Sonuç 

Günümüzün şartları tasarımcının ofisinden çıkıp insanlara bir araya gelmesini 

gerektirmektedir. Yenilikçi fikirler geliştirmek için tasarımcı kullanıcıyı tanımalıdır. 

Araştırmacının tasarımcı ile kullanıcı arasında bilgi alışverişi yaptığı dönemler geride 

kalmıştır ve tasarımcının kullanıcının deneyimlerine ortak olabilmesi için kullanıcı 

ile karşı karşıya gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle tasarımcı, kullanıcı ile ilişki 

kurmak zorunda kalmıştır. 

Kurulan bu endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinde kullanıcı için geliştirilen 

araştırma yöntemleri süreci sistematik bir hale getirmek için bir araç görevi 

görmekte, kullanıcı ise araştırılan bir nesne haline gelmektedir. Tasarımcı bu 

araçların yardımı ile kullanıcıya ulaşmakta ve bu kişilerden kendi için gerekli 

bilgileri toplamakta, kullanıcı isteklerini, düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını 

araştırmaktadır. Bu bilgileri ise kullanıcı ile empati kurabilmek adına 

değerlendirmektedir. Empatinin amacı ise başkalarının deneyimlerinden yenilikçi 

fikirler geliştirebilmek için faydalanmaktır. 

Aynı amaç doğrultusunda firmalar ve tasarım danışmanlık ofisleri kullanıcıya 

süreçlerinde yer vermek için kendi yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bu yöntemler hem 

firmaların insanların gereksinimlerine cevap verecek ürünler tasarlamalarını 

sağlamakta hem de firmaların birbirleri ile rekabetinde önemli bir araç görevi 
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görmektedir. Her ne kadar uygulanan yöntemler farklı olsa da hepsindeki ortak amaç 

kullanıcıya tasarım süreçlerinde efektif bir şekilde yer verebilmektir.  
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5. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu bölüm, çalışma boyunca kullanılan araştırma metotlarının tanıtılması amacını 

gütmektedir. Araştırmanın amaçlarına, uygun metotların belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulan kriterlere, alan çalışmasında yer alan ürünlerin seçimlerine ve 

araştırmanın uygulanmasında izlenen taslağa yer vermektedir. 

5.1. Araştırmanın Amaçları 

Yıldırım ve Şimşek’in (2000) de belirttiği gibi araştırma probleminin saptanması her 

tür araştırmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Problemin belirlenebilmesi 

araştırmaya temel oluşturacak kuramsal çerçevenin açık bir şekilde oluşturulmasını 

gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Buradan hareketle böyle bir araştırma 

yürütülmesindeki amaçlar şöyle sıralanmaktadır: 

• Kullanıcının ürün geliştirme süreçlerinde ne şekilde ele alındığının ve bu 

süreçlerde başvurulan sistematik yöntemlerin araştırılması. 

• Endüstri ürünleri tasarımcılarının kullanıcıyı tasarım süreçlerinde ele alma 

yöntemlerinin uluslararası literatür ve firmalar yardımıyla araştırılması. 

• Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin tanımlanması ve bu ilişkinin 

şeklinin açıklanması. 

• Endüstriyel tasarımcı ile kullanıcı arasındaki farkların araştırılması ve bu 

farkları azaltmak için geliştirilen yöntemlerin incelenmesi. 

• Yürütülecek nitel araştırma yardımıyla kullanıcı kavramının Türk endüstri 

ürünleri tasarımcılarınca ve şirketlerince nasıl algılandığının öğrenilmesi. 

• Türkiye’de tasarım süreçlerinde ve yenilikçi ürün geliştirme süreçlerinde 

kullanıcının yerini ve öneminin araştırılması; kullanıcı-odaklı tasarım 

kavramının Türkiye’deki durumunun, olanaklarının, olanaksızlıkların ve 

sınırlarının belirlenmesi. 
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• Spesifik bir takım ürünler üzerinden tasarımcıların ürünleri tasarlarken 

düşündükleri ile kullanıcıların bu ürünlerden algıladıklarının ne kadar 

örtüştüğünün tespit edilmesi. 

5.2. Araştırma Yöntemi 

Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışma kapsamında birden fazla veri toplama 

tekniğine yer verilmiştir. Çalışmanın her aşaması farklı bir veri toplama takniğini 

gerektirmiştir. Her ne kadar kullanılan teknikleri araştırma sürecinin belli dönemleri 

ile sınırlamak mümkün olmasa da araştırmanın aşamaları boyunca kullanılan 

yöntemler literatür araştırması ve nitel araştırma olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilmektedir. Nitel araştırma ise ön araştırma ve alan çalışması olmak üzere 

iki aşamada yürütülmüştür. 

5.2.1. Literatür Araştırması 

Araştırma probleminin belirlenmesinde rol oynayan kaynaklardan biri araştırma 

yapılmak istenen alanla ilgili kuram ve araştırma literatürüdür (Yıldırm ve Şimşek, 

2000). “Bir problem araştırmacının bir kez aklına geldikten ve dikkatle incelendikten 

ve tanımlandıktan sonra, çözüme doğru ilk adımın problemin dayandığı tüm elde 

edilir gerçekler, görüşler ve bilinen ilkelerin bir gözden geçirilmesi” olduğu 

belirtilmektedir (Karataş, 1984). Yıldırım ve Şimşek’in (2000) belirttiği gibi 

“Literatür, araştırma konusu ile ilgili çerçeve oluşturur ve çerçeve içine 

araştırmacıya, çalışmaya değer bir problemi saptama konusunda yardımcı olur”. Bu 

nedenle bütün çalışmalar ilk aşama olarak literatür araştırması yer vermektedirler. 

Bu araştırma kapsamında da, kuramsal bir çerçevenin oluşturulabilmesi için 

yürütülen çalışma, problemin belirlenmesinin ardından konuyla ilgili literatürün 

incelenmesi ile devam etmiştir. Literatür araştırması belirlenen konu ile ilgili 

kaynaklara ulaşılmasının yanı sıra yardımcı alanlardaki bilgilerin incelemesini de 

içermektedir. Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisine ayrı bir başlık altında değinen 

kaynakların günümüzdeki yoksunluğu, araştırmanın incelenmesinde bu ilişkinin 

tanımlanmasının ardından yardımcı konulara ağırlık verilmesine sebep olmuştur. 

Bununla birlikte makalelerinde tasarımcı-kullanıcı ilişkisine değinen ama bu ilişkinin 

tanımını yapmayan Victor Margolin’e ait kaynak literatür araştırmasının önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. Margolin kullanıcıya yazılarında sıklıkla yer vermektedir. 
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Kullanıcıyı tasarımın farklı açılarından ele alan yazarın bakış açılarından biri de 

tasarımcı ile kullanıcı arasındaki ilişkidir. Her ne kadar Victor Margolin bu ilişkiyi 

tanımlamasa da, günümüzde bu ilişkinin niye önem kazandığını, bu gelişmenin 

sebeplerini ve ulaşılması amaçlanan sonuçlarını yazılarında incelemektedir.  

Ürün-kullanıcı ilişkisinin düzgün kurulması için tasarımcının göz önünde 

bulundurması gereken ölçütler üzerine kitapları bulunan Donald Norman da 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin fonksiyonellik ve kolay kullanım açısından 

incelenmesinde başvurulan önemli kaynaklardan biridir. Norman tasarıma 

kullanılabilirlik açısında yaklaşan ilk yazarlardan biri olmakla birlikte ileriki 

dönemde tasarımda duyguların önemine de yazılarında yer vermiştir. Yaptığı 

araştırmaların sonucunda ürünlerle kullanıcıların iyi bir ilişki kurabilmesi için 

tasarımcıların üzerinde durması gereken noktaları vurgulamakta ve aradaki bu 

ilişkinin tasarımcının denetiminde olduğuna değinmektedir. Bu sebepten tasarımcı ile 

kullanıcı arasındaki ilişkiye ürünler üzerinden yaklaşmaktadır. 

Bu literatürlerin yardımıyla konunun temelleri incelendikten sonra çeşitli alanlarda 

derinlemesine araştırmalara devam edilmiştir. Bu çalışma ‘endüstriyel tasarım’, 

‘kullanıcı’, ‘endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi’, ‘kullanıcı-odaklı tasarım’, 

‘kullanıcı araştırmaları’, ‘tasarım süreçleri’, ‘endüstriyel tasarımcı bakış açısı’ ve 

‘kullanıcı ihtiyaçları’ gibi kavramların üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu kavramlarla 

üzerine yapılan araştırmalar ilgili kitaplara, ‘tasarım’, ‘insan faktörleri’ ve ‘yenilik’ 

konularında bilgiler içeren süreli yayınlara ve internette dayanmaktadır. İnternetteki 

araştırmalar ‘google’, ‘yahoo’ ve İstanbul Teknik Üniversitesi elektronik kaynakları 

ve veritabanları üzerinden yürütülen çalışmalardan oluşmaktadır. 

Literatür araştırmasında karşılaşılan sorunlardan biri ulaşılmak istenen yazılı 

kaynakların hepsinin temin edilemeyişi olmuştur. Bazı kaynaklarda yer alan 

referanslardan hareketle ulaşılmak istenen ilk kaynakları temin etmek her zaman 

mümkün olamamıştır. Bu da Türkiye bağlamında böyle bir çalışma yapmanın 

zorluklarını ortaya koymaktadır. 

Nitel araştırma doğası gereği tüm aşamaları problemden etkilendiği gibi her aşamada 

problemin daha net ve açık bir şekilde belirlenmesine ve tanımlanmasına katkıda 

bulunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu sebepten yürütülen literatür 
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araştırması çalışmanın içeriğinin ve kapsamının belirlenmesinde öncü rol oynamış ve 

araştırma ve veri analizi için bir çatı oluşturmuştur. 

5.2.2. Araştırma Alanın Belirlenmesi 

Bu araştırma kapsamında yürütülecek ampirik çalışma yöntemine karar 

verilmesinden önce araştırmanın alanın ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. 

5.2.2.1 Nitel Araştırma Kapsamının Belirlenmesi 

Literatür çalışması araştırma konusunun şekillenmesinin yanı sıra yürütülecek nitel 

araştırma kapsamının belirlenmesine de yardımcı olmuştur. Araştırma kapsamında 

görüşülmesi gereken kişi grupları saptanmış ve soruların ne şekilde düzenlenmesi 

gerektiği ortaya çıkarmıştır. 

Literatür araştırması sonucunda elde edilen veriler ürünlerin tasarımında firmaların 

önemini vurgulamaktadır. Gerek firma bünyesinde gerekse serbest çalışan 

tasarımcılar firmaların istekleri, beklentileri ve zaman kısıtları doğrultusunda 

çalışmalarına yön vermektedirler. Bu nedenle firmaların bakış açıları, vizyonları 

ürünlerin başarısında ve kullanıcının süreçlerde ele alınmasında önemli rol 

oynamaktadır. Kimi zaman tasarımcı ile kullanıcı arasındaki bağlantı noktası 

görevini görmekte, kullanıcı verilerinin tasarımcılara aktarılmasında görev 

almaktadırlar. Kimi zaman ise ürün geliştirme sürecine getirdikleri kısıtlamalar 

sebebi ile tasarım süreçlerine müdahale etmektedirler. Bu ndenlerden dolayı 

endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinde ve bu ilişkinin niteliğinde belirleyici rol 

oynamaktadırlar. 

Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin incelenmesi amacıyla yürütülmesi 

amaçlanan nitel araştırmanın kapsamında endüstriyel tasarımcıların ve kullanıcıların 

incelenmesi çalışmanın en başında belirlenmiş bir yaklaşım olmakla birlikte, 

firmaların bu süreçte yer alması çalışmanın gelişimi doğrultusunda alınan bir 

karardır. Endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinde firmaların öneminin literatürlerin 

ışığında anlaşılması nitel araştırmanın bu grubu da kapsayacak şekilde 

genişletilmesine sebep olmuştur.  

Literatür araştırmasının sonuçları doğrultusunda bu çalışmada incelenecek gruplar 

endüstriyel tasarımcılar, üretici firmalar ve kullanıcılar olarak belirlenmiştir. 
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Araştırma kapsamında ele alınacak ürünleri seçimi ise literatür çalışmasından ayrı 

olarak Türkiye bağlamında yapılan bir inceleme sonucunda belirlenmiştir. 

5.2.2.2. Araştırma Alanın Belirlenmesi ve Ürün Seçimi 

Daha önce değinildiği gibi araştırma kapsamında görüşülecek üç grup kaynakların 

analiz sürecinin sonunda kesinleştirilmiştir. Nitel araştırmanın insan grupları ile 

sınırlanmasının yanı sıra ürünlerle de sınırlanması gerekmektedir. Bu nedenle 

literatür çalışmasının ardından yürütülecek nitel araştırmanın ilk aşaması araştırma 

alanın belirlenmesi yani ürünlerin seçilmesi olmuştur. 

Marshall ve Rossman (1994) nitel araştırma alanının belirlenmesi ile ilgili dört 

özellikten bahsetmektedirler. Bunlar: 

“1. Alana araştırma amacı ile girmenin olanaklılığı 

 2. Alanda araştırma konusuyla ilgili zengin bilgilerin, süreçlerin ve dokümanların varlığı 

 3. Araştırmacının alandaki bireylerle güvene dayalı ve etkili bir iletişim kurmasının 
olanaklılığı 

 4. Elde edilen bulguların kalitesi ve geçerliliği konusunda şüphe duyulmayacak olması”               
(Marshall ve Rosmann, 1994) 

Araştırmanın alanın belirlenmesinde yani ürün seçiminde Marshall ve Rossman’ın 

(1994) belirttiği dört özelliğin üzerinde durulmuştur. Bunlara ek olarak ürünlerin 

belirlenmesinde rol oynayan diğer faktörler şunlar olmuştur: 

1. Seçilecek ürünlerin tamamı ile Türkiye’de, Türk tasarımcılar tarafından tasarlanıp, 

geliştirilmiş ve yerli firmalar tarafından üretilmiş olmasına dikkat edilmiştir. 

Araştırma Türkiye bağlamında yürütüldüğü için verilerin Türkiye’yi temsil 

edebilmesi adına bu kriter önemli görülmüştür. 

2. Örneklerin bu çalışmanın hazırlandığı dönemde Türkiye’de tasarımları ile öne 

çıkan ürünler olmasının üzerinde durulmuştur. Seçilen ürünlerden biri dışındakiler 

(Arçelik ‘Tiryaki’ çay demleme makinası) 2005 yılı içerisinde MarketingİST fuarı 

kapsamında ETMK tarafından düzenlenen “2000’li Yıllarda Rekabette Tasarım ile 

Fark Yaratanlar” sergisinde yer almışlardır (MarketingİST, 2005). 

3. Ürünlerin firmalar ve endüstriyel tasarımcılar yönünden araştırmaya çeşitlilik 

getirebilmesi amaçlanmıştır.  

Bu kriterler doğrultusunda seçilen ve araştırmada yer alan ürünler (Şekil 5.1.’de 

görülebilir), tasarımcılar, üreticiler ve ürünlerin üretim yılları Tablo 5.1’de yer 

almaktadır. 
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“TİRYAKİ” Çay Makinası 
Firma: Arçelik 

“CEZVE” Elektrikli Cezve 
Firma: Arzum 

“ZEN” Lavabo 
Firma: RocaKale 

Sunpride Meyve Suları Şişesi 
Firma: Sunpride 

“Yeni Rakı” Şişesi 
Firma: Mey İçki  

“T-CASH” Yazarkasa 
Firma: Vestel 

“TELVE” Türk Kahvesi Makinası 
Firma: Arçelik

“STEAMO” Buhar Jeneratörlü Ütü 
Firma: Arçelik 

     Şekil 5.1: Araştırma kapsamında incelenen ürünler 
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Tablo 5.1: Araştırmada yer alan ürünler, üretim yılları, üreticileri ve tasarımcıları 

ÜRÜN ADI        YIL           ÜRETİCİ    TASARIMCI 

1. ‘Steamo’ Buhar Jeneratörlü Ütü    2004           Arçelik                   Ümit Altun 

2. ‘Cezve’ Elektrikli Cezve     2005           Arzum           Kunter Şekercioğlu 

3. ‘Zen’ Lavabo                                    2004         RocaKale                Can Yalman 

4. ‘Tiryaki’ Çay Makinası     2001           Arçelik       Ümit Altun 

5. ‘Sunpride’ Meyve Suyu Şişesi    2000         Frigo Pak        Oya Şenocak Akman 

6. ‘Yeni Rakı’ Şişesi      2005         Mey İçki          Gamze Güven                          
                         Mete Ahıska 

7. ‘T-Cash’ Yazarkasa     2004            Vestel   Murat Armağan 

8. ‘Telve’ Türk Kahvesi Makinası    2004            Arçelik            Erdem Büyükcan 

Ürün seçiminde ilk başta yer alan ürünlerden bir kısmı zamanla araştırılmanın 

yürütülmesi sırasında listeden çıkarılmak zorunda kalmıştır. Zafer Uluçay tarafından 

tasarlanan ‘Steam Box’ adlı buharlı temizleyici, sürecinde kullanıcı araştırmasına hiç 

yer verilmediği için araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Beko marka ‘Vision 26 

LXW’ LCD televizyon, Aziz Sarıyer Tasarımı ‘İstanbul 2’ isimli Derin marka 

kanepe ve Tanju Özelgin tasarımı Birim Mobilya’ya ait ‘Cube’ koltuk kullanıcılarına 

ulaşılması çok zor olduğu için sürecin başında elenmişlerdir. Bu ürünlerin satış 

fiyatları çok yüksek olduğu için bunları kullanan kişilere hem ulaşmanın çok zor 

olacağı düşünülmüş hem de bu insanlardan bilgi almanın çok olası olmayacağı 

sonucuna varılmıştır. Araştırmada yer alan Hisar marka ‘Famia’ çatal-bıçak-kaşık 

seti ise tasarımcısı ‘İnci Mutlu’ ile görüşülemediği için araştırmanın dışında 

kalmıştır. 

5.2.3. Nitel Araştırma 

Yıldırım ve Şimşek (2000) nicel araştırmanın amaçlarını genelleme, tahmin ve 

nedensellik ilişkisinin açıklanması olarak belirtmektedir. Bu amaçla nicel 

araştırmaya verilerin sayısal göstergelere indirgendiği, sürece deney, manipülasyon 

ve kontrol’ün yaygın olduğu, kuram ve denence ile başlayan bir yaklaşım hakimdir. 

Nitel araştırma ise derinlemesine betimlemeyi, yorumlamayı ve aktörlerin 

perspektiflerini anlamayı amaçlar. Bu amaca ulaşmak için sayısal göstergeler yerine 

verinin derinlik ve zenginlik içinde ele alınmasına çalışır, süreci kendi bütünlüğü 
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içinde ve doğal olarak ele alır ve kuram ve denence ile son bulur (Glesne ve Peskin, 

1992). 

Belirtilen sebeplerden dolayı nitel araştırma bu çalışmanın yapısına daha uygun 

bulunmuş ve bu sebepten araştırma süresince nitel araştırma yöntemlerine 

başvurulmuştur. Süreçte yararlanılan bu yöntemler ise görüşme, anket ve gözlemdir.  

5.2.3.1. Veri Toplama Yönetimi Olarak Görüşmeler 

Daha önce de değinildiği gibi araştırma kapsamında, seçilen ürünlerin endüstriyel 

tasarımcıları, üretici firmaları ve kullanıcılarından oluşan üç grup insanla 

görüşülmüştür. Bu üç grubun her birinden veriler, ön araştırma sürecinde görüşme 

yöntemi ile toplanmıştır. Ön araştırmada yapılan değerlendirmenin ardından 

kullanıcılardan veri toplamak için anket çalışması yürütmenin daha doğru olduğuna 

karar verilmiş ve ürünlerle ilgili anketler hazırlanmıştır. 

Görüşme yöntemi, bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine 

duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmekte oldukça etkili bir yöntem 

olmasından dolayı en yaygın olarak başvurulan nitel araştırma metodudur (Yıldırım 

ve Şimşek, 2000). Yürütülen çalışma kişilerin kendi deneyimlerini ve bilgilerini 

araştırmacıya aktarmasına dayandığı için bu çalışma kapsamında görüşmelere yer 

verilmiştir.  

Araştırma kapsamında yürütülen görüşmeler Rawlings (1992)’in sınıflandırmasına 

göre yarı-yapılandırılmış görüşme olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşme 

yönteminde önceden hazırlanmış soru formatı kullanılmakla birlikte görüşülen 

kişinin ayrıntıya girmesine ve araştırmacının görüşmenin gidişatına göre daha detaylı 

bilgi almak istediği konularda ek sorular yöneltmesine izin verilmektedir (Rawlings,   

1992). Bu çalışma kapsamında görüşülen kişilere yarı-yapılandırılmış görüşme 

çerçevesinde açık-uçlu sorular yöneltilmiştir.  

 Tasarımcılarla yürütülen görüşmeler ön araştırmada Ek_A’daki sorulardan 

oluşmaktadır. Ön araştırmada yaşanan sorunlar çerçevesinde sorularda düzeltmeler 

yapılmış ve araştırma boyunca Ek_D’deki sorular kullanılmıştır.  

Ek_D’de yer alan sorulardan ilki olan “Kısaca tasarım kariyerinizden bahsedebilir 

misiniz? (hangi sektörde kaç yıl çalışmış, tasarlanan ürün sayısı, tanınan ürünleri, 

kendisinin önemli bulduğu 3 ürünü)” tasarımcıların geçmişleri ve meslek hayatları 
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hakkında bilgi edinmek amacıyla sorulmaktadır. Bu soru kapsamında tasarımcıdan 

tasarladığı ürünler içinden kendisince önemli üç tanesini seçmesi istenmektedir. 

Seçeceği ürünler görüşmenin ilerleyen sorularında tasarımcıya kullanıcı 

modellemesindeki farları anlamak amacıyla yönetilmektedir.  

İkinci soru konuya giriş niteliği taşımaktadır. “Endüstri ürünleri tasarımı pratiğinden 

biri olarak “kullanıcı” terimini nasıl tanımlarsınız? Sizce kullanıcı kimdir?” 

sorusuyla tasarımcının ‘kullanıcı’ terimini tanımlaması istenmekte ve yaptığı 

tanımda literatürde bilgilerine ne kadar yer verdiği, ne kadar bilimsel bir tanım 

yaptığını incelenmek istenmektedir. “Tasarım sürecine yeni başlarken 

.............................. ürününüzün kullanıcısını nasıl hayal ettiniz? Bu kullanıcı kitlesini 

tanımak için neler yaptınız?” içeriğindeki üçüncü, dördüncü ve beşinci sorular 

tasarımcının süreçte kullanıcıyı modelleyip modellemediğinin incelenebilmesi, her 

ürünü için duruma göre kullanıcı incelemesi ve yeni kullanıcı tanımları yapıp 

yapmadığının araştırılabilmesi için yöneltilmektedir. Üçüncü soruda araştırma 

kapsamında seçilen ürünlerden tasarımcıya ait olan sorulmaktadır. Firmalarla yapılan 

görüşmeler kapsamında da aynı soru firmaya yöneltilmekte ve bu sayede firma ile 

tasarımcının modellerinin ne kadar benzediği incelenmektedir. Bu iki grubun bu 

sorulara verdiği cevaplarla ulaşılan kullanıcılar üzerinden modellenen kullanıcılarla, 

gerçek kullanıcılar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenmeye 

çalışılmaktadır.  

Altıncı soru “Kullanıcıya dair yorumlarınızın kaynağı nedir?”, tasarımcının 

kullanıcıya yönelik bilgilerinin hangi araçlar yardımıyla edindiğinin incelenmesi 

amacıyla yöneltilmektedir. Yedinci soru “Tasarımda kullanıcının önemi nedir? Bu 

önem neye göre değişir?”, tasarımcı için kullanıcının süreçlerindeki ve kendi bakış 

açısından tasarımdaki önemini anlayabilmek amacıyla sorulmaktadır. Tasarımcıya 

göre bu önemin neler doğrultusunda değiştiği araştırılmaktadır. Sekizinci soru 

“Türkiye’deki kaynak yoksunluğuna, işverenlerin gerekli bilgiyi sağlamamasına 

çözüm olarak kullanıcının tasarım sürecinde daha etkili bir şekilde yer alabilmesi için 

sizin geliştirdiğiniz yöntemler nelerdir?”, ise tasarımcının Türkiye şartlarında 

kullanıcıya dair bilgi edinmek için başvurduğu yöntemleri belirleyebilmek için 

hazırlanmıştır. Türkiye şartlarından firmaların kullanıcı araştırmalarına çok 

başvurmadıkları öngörüsü ile düzenlenen bu soru, tasarımcının bütün bu eksiklikleri 

kapatmak için bir yöntem geliştirip geliştirmediğini anlamaya yöneliktir. Dokuzuncu 
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soru “Daha fazla imkan olsaydı, kullanıcının tasarım sürecinde daha fazla yer 

alabilmesi için neler yapardınız?”, tasarımcının kullanıcıyı daha iyi tanımak için 

hayalinde geliştirdiği, uygulamak isteyeceği ve kendisine artı değer kazandıracağını 

düşündüğü yaratıcı yöntemler olup olmadığını var ise bunların ne gibi yenilikler 

içerdiği incelemeyi hedeflemektedir. Son soru “Sizce Türkiye’de tasarımın kullanıcı 

odaklı olmasının önündeki engeller nelerdir?” tasarımcıların tecrübelerinden 

hareketle Türkiye’de tasarımın kullanıcı odaklı olamamasının sebeplerini incelemek 

için yöneltilmektedir.   

Araştırma kapsamında görüşülen ikinci grup seçilen ürünlerin üretici firmalarındaki 

yetkili kişilerdir. Bu kişiler yöneltilen Ek_B’deki sorular yürütülen ön araştırmanın 

sonunda ufak değişikliklerle EK_E’deki hali almıştır. 

Firmalara yöneltilen ilk soru “Firma hakkında genel bilgi verebilir misiniz? Ürün 

grupları nelerdir? Kaç yıllık bir geçmişe sahiptir?”, bu şirketler hakkında kısaca bilgi 

alabilmek amacı ile yöneltilmektedir. İkinci soru “Ürün piyasaya çıkmadan önce 

.............................. ürününüzün kullanıcısını nasıl biri olarak hayal ediyorsunuz?” ise 

firmanın seçilen ürünü piyasaya sürmeden önce kafasında bu ürüne yönelik 

modellediği ve hedeflediği kullanıcı kitlesini incelemeye yöneliktir. Üçüncü soru 

“Bu kullanıcı kitlesini tanımak için neler yaptınız?” ürün piyasaya çıkmadan önce bu 

kullanıcı kitlesini tanımak amacıyla yapılan çalışmaları öğrenebilmek için 

yöneltilmektedir. Bu soru ile firmanın kullanıcı araştırması yapıp yapmadığı ve bu 

araştırmaların firma için önemini anlamak istenmektedir. Dördüncü soru “Ürününüz 

piyasaya çıkmadan önce belirlediğiniz hedef kitle ile ürün satışa sunulduktan sonra 

ulaşılan kullanıcı kesimi arsında farklar var mıydı?”, ürünün lansmanından önce 

hedeflenen kitleye ulaşılıp ulaşılamadığını anlamak, ulaşılmadı ise bunun sebeplerini 

incelemek için sorulmaktadır. Beşinci soru “.............................. ürününüzün 

kullanıcısı ile .............................. ürününüz kullanıcısı arasındaki farklar nedir?” 

firmanın düzenli ve sistematik bir şekilde kullanıcı araştırmasını kullanıp 

kullanmadığını anlamak için yöneltilmiştir. Farklı ürünler için farklı hedef kitleler 

belirleyip bunlara yönelmek için yaptıkları çalışmalar öğrenilmeye çalışılmaktadır. 

Altıncı soru olan “Kullanıcıya dair yorumlarınızın kaynağı nedir?” ile üreticilere 

ürünlerin kullanıcılarına dair bilgilerinin kaynakları sorulmaktadır. Firmaların 

kullanıcı araştırmalarında başvurduğu yöntemlere ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Yedinci soru “Ürününüzün pazardaki başarısında tasarımın önemi nedir?” ürün 
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geliştirme sürecinde tasarım firmadaki önemini anlamaya yönelik iken sekizinci soru 

“Ürünlerinizin geliştirme sürecinde kullanıcıya ne kadar yer veriyorsunuz?  Yeni 

ürün geliştirmek için kullanıcı ihtiyaçları ve isteklerini araştırıyor musunuz?” 

kullanıcının yeni ürünler geliştirilmesindeki yerini öğrenmeyi hedeflemektedir. Bu 

sebeple kullanıcı isteklerini araştırıp araştırmadıkları ve ürünlerin ne sıklıkla bu 

araştırmaların verileri doğrultusunda geliştirildiği sorulmaktadır. Son soru “Kişisel 

gözlemlerinize dayanarak Türkiye’de ürün geliştirme sürecinde kullanıcı istek ve 

ihtiyaçlarının daha öncelikli yer alamamasının önündeki engel nedir?” ise firmaların 

gözünden Türkiye’de tasarımın niye kullanıcı-odaklı olmadığının incelememesini 

amaçlamaktadır. 

Tasarımcılara ve firmalara yöneltilen soruların ardından ilk iki gruptan toplanan 

verilerle kullanıcıya başvurulmaktadır. Kullanıcılara başta Ek_C’deki açık uçlu 

sorular yöneltilmişken yapılan ön araştırmanın sonunda bu sorular anket formatına 

değiştirilmiştir ve araştırmanın kalanı bu şekilde yürütülmüştür.   

5.2.3.2. Veri Toplama Yöntemi Olarak Gözlemler 

Gözlem nitel araştırmalarda kullanılan en yaygın ikinci yöntem olarak 

adlandırılmaktadır (Bailey, 1982; Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu yöntem sosyal 

olguların gözlenerek anlaşılabileceği varsayımına dayanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2000). Bailey (1982) gözlem yönteminin herhangi bir ortamda oluşan 

davranışa ilişkin ayrıntılı, kapsamlı ve zaman yayılmış bir resim elde etmek 

istendiğinde kullanılabileceğini belirtmektedir.  

Bu araştırma kapsamında çok kısıtlı olmakla birlikte gözlemlere başvurulmuştur. 

Daha çok kullanıcılarla yapılan görüşmelerde yer alan gözlemler ürünlerin 

fotoğraflanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte kullanıcının anketlerde belirtmediği 

noktaların fark edilmesine yardımcı olmuştur. 

Firmalar ve tasarım büroları ile yürütülen çalışmalarda ortamların gözlemlenmesi, 

tasarımcıların kullandığı araçların incelenmesi görüşme sırasında tasarımcının 

değinmediği noktaların anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Örneğin tasarımcıların 

çoğu başvurdukları ergonomi kitaplarına kullanıcıya dair bilgilerinin kaynağı olarak 

yer vermezken, kütüphanelerinde bu kaynakları bulundurmaktadırlar. 

Gözlemler bu araştırma kapsamında öncelikli başvurulan araştırma yöntemi 

olmamakla birlikte görüşmelerin doğal akışında yapılan incelemeler araştırmaya 
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katkı sağlamıştır. Katılımcı gözlem olarak adlandırılan ve araştırmacının da ortamda 

yer aldığı yöntem (Biley, 1982) ile elde edilen veriler yapılandırılmamış bir çalışma 

yapısında sahiptir.  

5.2.4. Nicel Araştırma 

Nicel araştırma değişkenlerin sınırları ile saptanıp değişkinler arasındaki ilişkilerin 

ölçülmesinde (Yıldırım ve Şimşek, 2000) yol gösterici olduğu için bu araştırma 

kapsamında kullanılmıştır. Araştırma sırasında başvurulan nicel araştırma yöntemi 

anketlerdir. 

5.2.4.1. Veri Toplama Yönetimi Olarak Anketler 

Ön araştırma öncesinde açık-uçlu sorular içeren görüşmelerle yürütülen kullanıcı 

incelemelerinin bu sürecin sonunda anketlerle yürütülmesine karar verilmiştir. Bu 

durum ön araştırmada insanların anket sorularını cevaplamaya olan yatkınlıklarının 

gözlenmesi ile ilgilidir. Buna ek olarak kullanıcılardan toplanacak verilerin 

içeriklerindeki çeşitliliği sınırlayabilmek ve sonuçları bir arada yorumlayabilmek için 

anket çalışmasının daha doğru bir yöntem olacağı düşünülmüştür. 

Kullanıcıların ürünler hakkındaki yorumları ve eleştirileri çok çeşitlilik 

göstermektedir. Bu verilerden araştırmaya yarar sağlayacak anlamlı bir 

genellemelere ulaşılabilmesi cevapların belli değişkenler etrafında düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Ayrıca anket formunda yer alan şıklar kullanıcıların ürünle ilgili 

aklına gelmeyen noktaları hatırlamalarına yardımcı olmakta ve insanlara ürünü daha 

etkili şekilde yorumlayabilmeleri için çağrışımlar yapmaktadır. Ayrıca anketler farklı 

bir sürü koldan kullanıcılara ulaşma imkanı sunduğu için sayı olarak daha fazla 

bireye ulaşılmasını ve bu yolla cevapların çeşitlenmesini sağlamaktadır. Bu sebepler 

dolayısı ile kullanıcılar yapılan görüşmelerde anketler yardımıyla yürütülmüştür. Bu 

anketler internet, telefon yolu ile kullanıcılara ulaşmış, toplu kullanım alanlarında yer 

alan ürünlerde ise kullanıcılarla karşılıklı görüşmeler esnasında cevaplanmıştır.  

Araştırma kapsamında yer alan anketler her ürün için ayrı düzenlenmiştir. Bu 

anketleri Ek_F, Ek_G1, Ek_G2, Ek_H, Ek_I1, Ek_I2, Ek_J1, Ek_J2, Ek_K, Ek_L, 

Ek_M1 ve Ek_M2’de incelemek mümkündür. ‘Telve’, ‘Cezve’, ‘Zen’ ve ‘Tiryaki’ 

isimli ürünler için ikişer adet anket bulunmaktadır. Bunlardan Ek_G1, Ek_I1, Ek_J1 

ve Ek_M1 ürünleri evlerinde kullanmakta oldan kişilere yönelik düzenlenmiştir. 
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Ek_G2, Ek_I2, Ek_J2 ve Ek_M2 ise aynı ürünlerin ofislerde, şirketlerde yani toplu 

alanda kullanan kişiler için hazırlanmıştır. 

Anketler ‘Kişisel Bilgiler’ ve ‘Ürün Bilgileri’ olmak üzere ikişer kısımdan 

oluşmaktadır. ‘Kişisel bilgiler’ bölümünde yer cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu, 

meslek, ikamet ili ve semti, medeni durumu, evdeki birey sayısı, araba ve yabancı dil 

mevcudiyeti sorularının yardımıyla ürünü kullanan kişiler hakkında demografik 

bilgilere ulaşılmak istenmektedir. Bu yolla ürünü kullanmakta olan kullanıcı profili 

ile tasarımcının ürünü tasarlarken modellediği ve firmanın ulaşmak için belirlediği 

hedef kitle arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu kısım bütün anketlerde 

standarttır.     

Anketin ikinci kısmı ‘ürün bilgileri’ ise ilgili ürünle ilgili özel sorular içermektedir. 

Bu sebepten bu bölümdeki sorular her ankette ürünlere göre yeniden düzenlenmiş ve 

kimi yerde ek sorular kullanılmıştır. Bununla birlikte ikinci kısım bütün anketlerde 

“…………. ürününüzü ne kadar süredir kullanıyorsunuz?” soru ile başlamaktadır. Bu 

sorudaki amaç kullanıcının ürünle ilişkisinin süresini belirlemek ve analiz sırasında 

yeni kullanıcı, uzmanlaşmış kullanıcı arasındaki farkları gözetmektir. İkinci soru 

“…………. ürününüzü kendiniz mi aldınız?”, ürünü kimin aldığına yöneliktir. Bu 

soruda ürün seçimini anketi cevaplayan kişinin yapıp yapmadığı belirlenmektedir. 

Ürünle ilgili memnuniyet sorusu kullanıcıların ürünle olan negatif veya pozitif 

ilişkisini belirlemek amacı ile gerekli görülmüştür. 

Her ankette kullanıcıların ürün seçimini yaparken fiyat, tasarım, fonksiyon, malzeme, 

servis yaygınlığı, kullanıcı tavsiyesi, reklam, marka, kullanım kolaylığı ve kalite gibi 

kriterleri hangi sıra ile göz önünde bulundurduklarına dair bir sıralama sorusu “Bu 

ürünü satın alırken, aşağıdaki faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir 

misiniz?” şeklinde yer almaktadır. Bu soru ile Türkiye’de kullanıcıların ürün 

tercihlerinde öncelikli rol oynayan ektenler belirlenmeye çalışılmaktadır. Ürünlerin 

ne sıklıkla, hangi amaçlar için, nerelerde kullanılmakta ve nerede saklanmakta 

olduğu içeren “Ürününüzü hangi amaçlar için ne sıklıkla kullanıyorsunuz?”, 

“Ürününüzü ne sıklıkla farklı mekanlarda kullanıyorsunuz?” ve “Ürününüzü nerede 

saklıyorsunuz?”  soruları, tasarımcının hayal ettiği kullanım dışında kullanıcıların 

ürüne farklı yaklaşımlarının olup olmadığının belirlenmesi amacı ile 

yöneltilmektedir. Ürünlerin çoğunlukla kimler tarafından ve ne sıklıkla kullanılmakta 

olduğu ile ilgili “Ürün yardımıyla …………. kendiniz mi hazırlıyorsunuz?” ve 
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“Ürününüzü ne sıklıkla kullanıyorsunuz?” soruları ise yine tasarımcı tarafından 

belirlenen nihai kullanıcı ve kullanım ile gerçeği arasındaki farkları incelemeye 

yöneliktir. Ayrıca anketlerde kullanıcılara farklı markalar içinden kullanmakta 

oldukları markanın ürünü niye tercih ettikleri “Rakipleri arasında niçin ………. 

marka ………. ürünü seçme sebebiniz nedir?” şeklinde sorulmaktadır. Bu sorudaki 

amaç kullanıcıların seçimleri sırasında farklı markaları kıyaslarken tercihlerini hangi 

kriterin belirlediğini anlamaktır.  

Kullanmakta oldukları ürünün görünümü hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri 

istenen “Ürününüzün görünümünü nasıl buluyorsunuz?” sorusu, kullanıcıların 

ürünlerin görünümlerine ne kadar dikkat ettiklerini anlamak ve beğeni veya 

hoşnutsuzluklarını hangi kelimeler yardımı ile ne şekilde ifade ettiklerini belirlemek 

için yöneltilmektedir. Her ankette tasarımcı ile kullanıcının ürün formuna yönelik 

algısında farklar olup olmadığını anlamak amacı ile iki soru vardır. İlk soru 

kullanıcıdan ürünün formunu tasarlayan kişinin bu şekle karar verirken nelerden 

esinlenmiş olabileceği yönünde bir tahmin yürütmesini istemektedir. “Sizce 

tasarımcısı ……….. tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken nelerden 

ilham almış olabilir?” sorusu ile kullanıcı algısının tasarımcı ile ne kadar örtüştüğü 

araştırılmaktadır. İkinci soru ise yine benzer şekilde düzenlenmiştir. Bu soru “Sizce 

tasarımcısı “Telve”nin kahve pişirme haznelerini neleri göz önünde bulundurarak 

tasarlamış olabilir?” sorusunda olduğu gibi her üründe farklı bir özelliğin tasarımcı 

tarafından niye o şekilde geliştirilmiş olduğunun kullanıcı tarafından sorgulanmasını 

amaçlamaktadır.  

Anketler kullanıcılar için ürünün işlevinin ve görünümünün öneminin anlaşılmasına 

yönelik sorular içermektedir. “Sizin için ………… görünümü işlevi kadar önemli 

mi?” sorusu kullanıcının tercihinde hangi özelliğin belirleyici rol oynadığını 

araştırmaya yönelikken her anketin en son sorusu aynı içeriğin farklı bir formatta 

kişiye yöneltilmiş halini oluşturmaktadır. Anketlerin en son sorusu alternatif bir ürün 

resmi üzerinden kullanıcıların aynı işlevi birebir, aynı fiyatla yerine getirecek olursa 

bu ürünü alıp alamayacaklarına yöneliktir. Bu soru kapsamında alternatif olarak 

seçilen ürün görüntüleri yine Türkiye’de geliştirilmiş ama bu süreçte tasarımcı yer 

almamış ürünler arasından seçilmiştir. Bu süreçlerde tasarımcının yer almamış 

olması ürünlerin mühendisler tarafından tasarlanmış olabileceği ön görüsünü 

getirmektedir. Tasarım disiplininden gelmeyen kişilerin form geliştirme 
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kabiliyetlerinin daha az olacağı düşüncesi ile bu sorularda yer alan alternatif 

ürünlerin estetik açıdan seçilen üründen daha ham olacağı varsayımı yürütülmüştür. 

Kullanıcıların bu duruma rağmen resimde gördükleri ürünü almak yönünde tercih 

yapmaları bu kişiler için ürünün işlevinin daha önemli olacağını gösterebileceği gibi, 

kullanıcılar tarafından resimdeki ürünlerin formunun beğenilmesi kullanıcının zevk 

profili hakkında bilgi verecektir. 

Belirtilen amaçlarla kullanıcılara yöneltilen soruların yardımı ile kullanıcı profilleri 

incelenmeye ve kullanıcının ürün algısı ve zevkleri araştırılmaya çalışmıştır. 

Anketler yardımıyla mümkün olduğu kadar çok kullanıcıya ulaşılması 

hedeflenmiştir. 

5.3. Araştırmanın Yürütülmesi 

Bu araştırma belirlenen araştırma yöntemlerinin yardımı ile iki aşamada 

yürütülmüştür. İlk aşama olarak süreçte bir ön araştırmaya yer verilmiştir. Ön 

araştırmada elde edilen veriler ve yaşanan sorunların ışığında hatalar düzeltilmiş ve 

seçilen ürünler üzerinden alan çalışması yürütülmüştür.  

 5.3.1. Ön Araştırma 

Araştırma kapsamında yürütülen pilot çalışmaya bölüm 6’da detaylı şekilde yer 

verilmekle birlikte burada niye bir ön araştırma yürütülmesi gereğinde durulduğunda 

değinilecektir.  

Ön araştırmanın daha çok açıklayıcı bir yapısı olduğunda değinilmektedir (Bayazıt, 

2003). Ön araştırmanın, çalışmada kullanılacak soruların uygun kelimelerle ifade 

edilmesi için bir ön hazırlık oluşturabileceği gibi ön araştırmada yöneltilen açık-uçlu 

sorulara verilen cevapların gruplanıp gruplanamayacağını ortaya koymaktadır. 

Gruplanabilen sorular yürütülmek istenen çalışmada anketlere başvurulmasının 

olanaklarını ortaya koymaktadır (Bayazıt, 2003). 

Ön araştırmanın belirtilen özellikleri de göz önünde bulundurularak böyle bir 

çalışmaya araştırma kapsamında yer verilmesinin sebepleri şöyle 

özetlenebilmektedir: 

1. Ampirik çalışmada kullanılması amaçlanan araştırma yöntemlerini test edilmesi. 

Pilot çalışma kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, sorulan soruların kontrolünü ve 
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elde edilmesi amaçlanan bilgiye ulaşılabilirliliği sınamak açısından gerekli 

görülmüştür.  

2. Yürütülmesi amaçlanan araştırmanın Türkiye koşullarında uygulanabilirliliğinin 

kontrol edilmesi. Araştırma kapsamında ulaşılmak istenen üç gruba ulaşılıp 

ulaşılamayacağı denenmesi, bu grupların çoğu zaman gizli olduğunu düşündükleri 

bilgileri ne düzeyde paylaşmak yanlısı olduğunun incelenmesi açısından ön 

araştırmaya başvurulmuştur. 

3. Yürütülmesi istenen araştırmanın Türkiye özelinde ne kadar anlamlı sonuçlar 

vereceğinin sınanması. Yürütülen ön araştırma araştırmanın ileriki safhalarında 

istenilen bilgilere ulaşılıp ulaşılamayacağının anlaşılması, Türkiye koşullarında bu 

araştırmanın anlamlılığı yönündeki soruların aşılması için gerekli görülmüştür. 

Belirtilen sebeplerden dolayı bu araştırma da ilk aşama olarak seçilen ürünlerden biri 

üzerinden bir ön araştırma yürütülmüştür. Bu ön araştırma format olarak yapılması 

planlanan esas çalışma ile aynı olmakla birlikte tek farkı ulaşılan kullanıcı kesiminin 

sınırlı tutulmasıdır. Kullanıcı sayısının, ön araştırmanın başında cevapların birbirini 

tekrar etmeye başladığı en küçük sayı ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Bu 

sayı ön araştırma için beş kişi olmuştur.  

5.3.2. Araştırmanın Yürütülmesi 

Araştırma kapsamında yürütülmesi amaçlanan nitel araştırma üç aşamada 

gerçekleşmiştir. İlk aşamada belirlenen açık-uçlu sorular üzerinden seçilen ürünlerin 

tasarımcıları ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Toplam sekiz kişi ile 

yapılan görüşmelerde yer alan tasarımcılar şunlardır: 

• Ümit ALTUN (Steamo buhar jeneratörlü ütü, Tiryaki çay makinası) 

• Kunter ŞEKERCİOĞLU (Cezve elektrikli cezve) 

• Can YALMAN (Zen lavabo) 

• Oya ŞENOCAK AKMAN (Sunpride meyve suyu şişesi) 

• Gamze GÜVEN (Yeni Rakı şişesi) 

• Mete AHISKA (Yeni Rakı şişesi) 

• Murat ARMAĞAN (T-Cash yazarkasa) 
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• Erdem BÜYÜKCAN (Telve Türk kahvesi makinası) 

Tasarımcısına ulaşılan ürünün ikinci aşama olarak üretcisi ile görüşülmüştür. 

Firmalarda daha çok ürünün geliştirilme sürecinde yer almış pazarlama 

departmanından kişilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle pazarlama 

departmanlarından kişilerle görüşülmek istenmesi firmaların ürünlerini pazarlamayı 

hedefledikleri insanlar hakkında en çok bu kişilerin bilgi sahibi olacağı 

düşüncesinden ileri gelmektedir. Bu aşamada karşılaşılan problemlerden biri 

görüşülen bazı kişilerin ürünlerin gelişim süreçlerinde yer almamış olmasıdır. Bunun 

arkasında firmadaki dinamikler sebebi ile insan kaynaklarında sık sık değişimler 

yaşaması yer almaktadır. Bu dezavantajla birlikte firmalardan görüşülen yetkili 

listesi şu şekildedir:  

• Meltem GÜLDOĞAN / Arçelik Pazarlama Araştırmaları Uzmanı (Steamo buhar 

jeneratörlü ütü, Tiryaki çay makinası, Telve Türk kahvesi makinası) 

• Mehtap YILDIZ / Eksen Üretim Sorumlusu (Steamo buhar jeneratörlü ütü, 

Tiryaki çay makinası) 

• Burcu MUŞLU / Arzum Pazarlama Müdürü (Cezve elektrikli cezve) 

• Birim ESENER KARAKAŞ / RocaKale Pazarlama Müdür (Zen lavabo) 

• Sevgi GÜL / Sunpride Ürün Müdürü (Sunpride meyve suyu şişesi) 

• Dinçer AYDIN / Mey İçki Ürün Satış Müdür Yardımcısı (Yeni Rakı şişesi) 

• Volkan OFLAZ / Vestel Elektronik Bölümü Ürün Müdürü (T-Cash yazarkasa) 

Seçilen ürünlerden Steamo buhar jeneratörlü ütü ve Tiryaki çay makinasının üreticisi 

ile pazarlamasını yapan firmanın farklı olması sebebi ile bu ürünler için hem üretici 

firmaya hem de ürünleri satan şirkete başvurulmuştur. 

Üretici firmalara ek olarak Türkiye’de kullanıcı araştırmaları yapan ve seçilen 

ürünlerden Telve’nin kullanıcı araştırmalarını yöneten şirket olan 7P Think Tank 

Group ile de görüşme yapılmıştır. Yetkili kişinin paylaştığı bilgiler doğrultusunda 

Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. 7P Think Tank 

Group’tan görüşülen yetkili Sevgi Zülfikar’dır. 

Firması ve tasarımcısı ile görüşmeleri tamamlanan ürünlerin sonraki aşama olarak 

kullanıcılarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma kapsamında yer alan sekiz ürün 
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için toplam 101 kullanıcıya ulaşılmakla birlikte Şekil 5.2’de de görülebileceği gibi 

bu kullanıcıların dağılımı eşitlik göstermemektedir. Zen ve Steamo isimli ürünleri 

kullanıcılarına ulaşılmamasının arkasında faklı sebepler yer almaktadır. Zen lavabo 

emsali lavabolar içinde çok yüksek bir fiyattan satılmaktadır. Bu sebepten bu ürünü 

alan kullanıcılarının sınırlı olması ve üst segmentte yer alan bu kullanıcıların böyle 

bir ankette yer almak istememeleri yeterli sayıda Zen kullanıcısına ulaşılmasını 

engellemiştir. Steamo ütü içinde benzer bir durum söz konusudur. Bu ütü Arçelik 

markası altında satılan ürünlerinin nerede ise beş katı fiyata sahiptir. Bu sebepten 

dolayı Türkiye genelinde çok sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşmıştır.  

Ayrıca bu araştırmanın yürütülmesinde sırasında yaşanan problemlerden biri de ilgili 

kullanıcılara ulaşma zorluğu olmuştur. Firmalar ve bayiiler kullanıcı adlarını 

araştırmacılarla paylaşma yanlısı değillerdir. Bu sebepten yürütülen çalışma 

araştırmacının kişisel çabası ile ulaşabildiği kullanıcılarla sınırlı kalmıştır. ‘Zen’ ve 

‘Steamo’ gibi kullanıcı sayısının az olduğu ürünler için bu faktörde etkili olmuştur. 

Kullanıcılarla yöneltilen anket soruları internet, telefon görüşmesi ve birebir 

görüşmeler yardımı ile yürütülmüştür. Yazarkasa, Telve, Tiryaki, Cezve ve Zen toplu 

kullanım alanlarında da yer alan ürünler olduğu için bu ürünlerin hem ev 

kullanıcılarına hem de toplu alanlardaki kullanıcılarına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Kullanıcı sayısı cevapların birbirini tekrar etmeye başladığı nokta ile 

sınırlandırılmıştır.  
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Şekil 5.2: Nitel araştırmada görüşülen kullanıcıların ürünlere göre dağılımı 
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Üç aşamada tamamlanan nitel araştırma farklı ürünler için farklı zaman dilimlerinde 

ve süreçlerde yürütülmüştür. Bir ürünün tasarımcısı ile konuşulurken diğer ürünün 

kullanıcısı ile görüşmeler yapıldığı olmuştur. Bu sebepten nitel araştırmanın bütün 

verilerinin toplanması geniş bir zaman bilimine yayılmıştır.  
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6. ÖN ARAŞTIRMA  

Bu bölümün amacı alan çalışmasına hazırlık olarak yürütülen ön araştırmanın 

tanıtılmasıdır. Bu amaçla bu bölümde, ön araştırmada kullanılan yöntemler, 

araştırmanın uygulanışı ve araştırmadan elde edilen veriler incelenecektir. Bölümün 

sonunda ön araştırmada karşılan problemlere, bu problemleri aşmak için ampirik 

araştırmada yapılması gereken değişikliklere değinilecektir.  

6.1. Giriş 

Ön araştırma, ampirik araştırmanın kullanıcı sayısı olarak kısıtlanmış bir ön 

denemesi niteliğindedir. Bu nedenle ampirik çalışma için kullanılması planlanan 

araştırma yöntemleri ve formatı, ön araştırma da aynen uygulanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında bir ön araştırmaya yer verilmesinin üç sebebi bulunmaktadır. 

Öncelikli olarak, ampirik çalışmada kullanılması amaçlanan araştırma yöntemlerini 

test etmek açısından gerekli görülmüştür. Ampirik çalışma gibi ön araştırma da üç 

aşamadan ve farklı üç grup kişi ile yürütülen görüşülmelerden oluşmaktadır. Ön 

araştırma, bu görüşmelerde kullanılan yöntemlerin uygunluğu, yöneltilen soruların 

kontrolü ve elde edilmesi gereken bilgiye ulaşılabilirlilik açısından incelenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Ön araştırmada karşılaşılan sorunların tespit edilip, 

araştırmanın kalanın daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması 

amaçlanmıştır. 

Ön araştırma uygulanmasının bir diğer sebebi de yürütülmesi amaçlanan çalışmanın 

Türkiye koşullarında uygulanabilirliliğinin kontrol edilmesidir. Araştırma 

kapsamında ulaşılmak istenen üç grup topluluğa ulaşılıp ulaşılamayacağı denenmiş, 

bu grupların çoğu zaman gizli tuttuğu bilgileri ne düzeyde paylaşmak yanlısı olduğu 

incelenmiştir. Özellikle görüşülmesi amaçlanan ikinci gruptaki (üreticiler) ve üçüncü 

gruptaki (kullanıcılar) kişilere ulaşmanın olanaklı olup olmadığı sınanmıştır. 
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Ön araştırma yürütülmesinin üçüncü sebebi çalışmanın Türkiye özelinde ne kadar 

anlamlı sonuçlar vereceğinin sınanabilmesidir. Her ne kadar günümüz Türkiye’sinde 

tasarım akademisyenlerinin çabaları ile üretilmekte olan araştırmalara ve yazılı 

kaynaklara ulaşmak mümkün olsa da (Er, 1994; Er. 2003; Bayazıt, 2003; Asatekin, 

2005; Mutlu, 2003), endüstri ürünleri tasarımı pratiğinin uygulanmasına dair 

tasarımcılarca ortaya konan literatür çok sınırlı sayıdadır. Bu da Türkiye’de 

endüstriyel tasarım çalışmalarının firma ve tasarım danışmanlık ofisi düzeyinde ne 

şekilde yürütülmekte olduğuna dair çok fazla bilgi sahibi edinilememesine neden 

olmaktadır. Böyle bir deney sahasında, daha tasarımın ne kadar sistemli yürüdüğünü 

bilmezken tasarımcının kullanıcıya dair ne şekilde veri edindiğinin önceden 

bilinmesi çok mümkün olmamaktadır. Bunun da ötesinde Türkiye’de yürütülmekte 

olan ürün tasarım çalışmalarında kullanıcının ne kadar öneme sahip olduğu ön 

araştırma öncesinde kestirilememektedir. Bu nedenlerden dolayı, yapılan ön 

araştırma çalışmanın ileriki safhalarında istenilen bilgilere ulaşılıp 

ulaşılamayacağının anlaşılması, Türkiye koşullarında bu araştırmanın anlamlılığı 

yönündeki soruların aşılmasında önemli rol oynamıştır.  

Ön araştırma hem çalışmanın daha sağlıklı yürütülmesi yönünde bilgi sağlamış hem 

de araştırmacıya daha sonra yapacağı ampirik çalışmanın çerçevesini oluşturması 

yönünde öngörüler sunmuştur.  

6.2. Ön Araştırma İçin Ürün Seçimi 

Ön araştırma uygun ürünün belirlenmesi ile başlamıştır. Ampirik çalışma için 

önceden belirlenen ürünler arasından yapılan bu seçim, ön araştırmaya uygunluk 

yönünden birçok faktörün değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. 

Sürecin başında belirlenen ürünler, bu çalışmanın hazırlandığı dönemde Türkiye’de 

tasarımları ile öne çıkan ve tümüyle Türkiye’de geliştirilen ürünler olması nedenliyle  

seçilmişlerdir. Bu ürünlerin çoğu 2005 yılı içerisinde MarketingİST fuarı 

kapsamında “2000’li Yıllarda Rekabette Tasarım ile Fark Yaratanlar” sergisinde yer 

almıştır (MarketingİST, 2005). Yine bu sergide yer alan, bu ön araştırma kapsamında 

ele alınan ve ardından yürütülen ampirik çalışmada incelenen ürünlerden biri de 

“Sunpride” meyve suyu şişesidir. 
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Sunpride meyve suyu şişesinin ön araştırma için seçilmesinin çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında ön araştırmada çeşitli problemlerle 

karşılaşılabileceği öngörüsü gelmektedir. Ön çalışmada karşılaşılabilecek 

problemler, bu aşamada toplanan bilgilerin ampirik kısımda kullanılması için 

ürününün tasarımcısı, üreticisi firması ve kullanıcısı ile tekrar görüşülmesini zorunlu 

kılabilecektir. Bu nedenle, tekrar görüşmek gerektiğinde ürünün tasarımcısının ve 

üreticisinin bu tip araştırmalara sıcak bakan kişiler olması önemli bir tercih sebebi 

olmuştur.  

Ayrıca ürünün kullanıcı sayısının diğer ürünlere göre daha çok olacağı tahmin 

edilmektedir. Ürün hem maliyet açısından listede yer alan diğer ürünlere göre daha 

fazla tüketilmesi beklenmekte hem de ürünün kullanıcılarına ulaşmak için 

izlenebilecek farklı yollar bulunmaktadır. Sunpride süpermarketler, kafeler, bakkallar 

ve gıda hizmeti sunan kuruluşlar yoluyla ulaşılabilecek geniş bir tüketici kitlesine 

hitap etmektedir. Bu nedenle araştırmanın ilerleyen kısımlarında ön araştırmada 

ulaşılan kullanıcılar dışında başka kullanıcılara ulaşabilmeyi mümkün kılmaktadır. 

Bu sebepten dolayı ürün seçilirken kullanıcısının yaygınlığı da göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Ürünün belirlenmesinde, görüşülen kişilerle birkaç kere iletişim kurabilecek olmanın 

yanı sıra ürünün tasarım sürecine dair ön hiçbir bilginin olmaması da önemli bir 

kriter olmuştur. Sunpride şişesinin tasarım süreci hakkında daha önce medya da yer 

almış her hangi bilgi bulunmadığı için ürünün tasarımcısının kullanıcıyı süreçte ne 

şekilde ele aldığına dair ipucu bulunmamaktaydı. Türkiye’de gerek firma düzeyinde 

gerekse tasarım danışmanlık ofisi düzeyinde tasarım sürecinin ne şekilde yürüdüğüne 

dair yazılı çok fazla kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle yürütülmek istenen 

çalışma ile Türkiye koşullarında ne kadar anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği ön 

araştırma öncesinde çok kestirilememektedir. Bu nedenle, ön araştırmada, tasarım 

sürecinde kullanıcının ne şekilde ele alındığı konusunda bilgi sahibi olunmayan bir 

ürün seçilerek, firmaların ve tasarımcıların kullanıcıya yönelik yaklaşımları 

incelenebilecek ve kullanıcıları araştırıp araştırmadıkları denenebilecektir. Bu sayede 

çalışmanın ilerleyen safhalarında araştırma verilerinden anlamlı sonuçlar çıkarıp 

çıkaramayacağı yönündeki endişeler giderilmiş olacaktır.  
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Belirtilen sebepler göz önünde bulundurularak, daha önceden belirlenmiş ürünler 

arasında yapılan elemeler sonucunda ön araştırma için en uygun ürünün Sunpride 

meyve suyu şişesi olduğuna karar verilmiş ve bu ürün üzerinden ampirik çalışmanın 

ilk aşaması olan ön araştırma yürütülmeye başlanmıştır. 

6.3. Ön Araştırmanın Yöntemi ve Çerçevesi 

Ön araştırma, belirlenen araştırma yöntemleri yardımıyla önceden kararlaştırılan 

çerçevede yürütülmüştür. 

6.3.1. Ön Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, üç aşamada ve üç farklı grup kişi ile yürütülen görüşmeler aracılığıyla 

gerçekleşmiştir. Yürütülen ön araştırmanın bir amacı da önceden belirlenen araştırma 

yöntemlerinin denenmesi olduğu için, ampirik çalışmada kullanılması amaçlanan 

yöntemler ön araştırmada sınırlı sayıda kullanıcı ile birebir uygulanmıştır.     

Ön araştırma, veri toplama yöntemi olarak görüşmelere ve gözlemlere 

dayanmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri yardımıyla toplanan veriler görüşülen üç 

grup esas alınarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın ilk kısmı Sunpride meyve suyu şişesinin tasarımcısı ile gerçekleştirilen 

görüşmeden oluşmaktadır. Bu görüşmede Ek A’da yer alan açık uçlu sorulara 

dayanmaktadır. Tasarımcının verdiği cevaplara ve değinmediği konulara vurgu 

yapabilmek, tasarımcının yaklaşımını daha iyi anlayabilmek için bu görüşme 

standartlaştırılmış bir format yerine esneklik gerektirmiştir. Bu sebepten görüşme 

açık uçlu sorular çerçevesinde ilerleyen sohbet tarzı görüşme yapısındadır. 

Araştırmanın ikinci aşaması Sunpride meyve suyu markasının üreticisi olan Frigo-

Pak isimli şirkette yer alan ürün müdürü ile gerçekleşen görüşmeden oluşmaktadır. 

Bu görüşme de araştırmanın ilk kısmında olduğu gibi teknik olarak açık uçlu 

sorulardan oluşan karşılıklı görüşme yöntemine dayanmaktadır. Ürün müdürüne 

kullanıcı algısını anlamak ve ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcıya verdikleri 

önemi kavramak adına yöneltilen Ek B’deki sorular, görüşmenin çerçevesini 

belirlemiştir.  
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Araştırmanın son kısmı Sunpride ürün kullanıcıları ile gerçekleşmiştir. Bu aşamada 

Sunpride ürün kullanıcılarına ürün yaklaşımlarını kavrayabilmek, tasarımın ürün 

algısındaki önemini anlayabilmek ve firma ve tasarımcı bakış açılarının kullanıcı ile 

aynı olup olmadığını belirleyebilmek adına açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu 

aşamada araştırma tekniği olarak hem görüşme hem de yerinde yapılan gözlemler 

kullanılmıştır. Kullanıcılara yöneltilen Ek C’de yer alan açık uçlu sorulara ek olarak 

kullanıcıların düşüncelerini daha iyi kavrayabilmek için görüşme sırasında gerekli 

yerlerde farklı sorularda yöneltilmiştir. 

Ön araştırma çerçevesinde yürütülen bu üç grup görüşmenin ardından veriler 

toplanmış ve bulgular yorumlanmıştır. 

6.3.2. Ön Araştırma Çerçevesinin Belirlenmesi 

Ön araştırmanın, ampirik çalışmanın sınırlı sayıda kullanıcı ile yürütülecek bir ön 

denemesi niteliğini taşımasına karar verilmiştir. Bu nedenle ön araştırma ile aynı 

araştırma teknikleri ve araştırma formatı kullanılmakla birlikte, araştırmanın 

devamında yapılacak ampirik çalışmadan en büyük farkı kullanıcı sayısının önceden 

sınırlandırılmış olmasıdır. 

Ön araştırma, toplanan verilerin birbirini tekrar etmeye başladığı en az sayıdaki 

kullanıcı dilimi ile sınırlandırmıştır. Bu nedenle kullanıcı olarak toplanan bilgilerin 

birbirini tekrar etmeye başladığı 5 kişilik bir örneklem grup, ön araştırmanın da 

sınırını belirlemiştir. 

6.4. Ön Araştırmanın Yürütülmesi 

Ön araştırma kapsamında incelenen Sunpride Meyve suyu şişesi, Sunpride meyve 

suyunu Türkiye’de üreten ve pazarlayan Frigo Pak A.Ş.’ye aittir.  

Frigo Pak A.Ş. 1984 yılında kurulmuş ve %63’ü İngiliz Gerber Foods firmasına ait 

bir şirkettir (Gül, 2006). Her ne kadar şirketin kuruluşu daha eski olsa da meyve suyu 

sektörüne girişi günümüze daha yakın bir tarihte olmuştur. 2000 yılında içecek 

sektörüne giren Frigo Pak A.Ş., Sunpride, Joy ve Joyful markalı meyve sularının 

üreticisidir. Orangia isimli meyve suyu markasının Türkiye pazarı için fason 
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üretimini yapmaktadır. Şekil 6.1’de Sunpride ürünün resmini ve piyasada yer alan 

meyve suyu alternatiflerini görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 6.1: Sunpride meyve suyu şişeleri ve meyve suyu alternatifleri 

Sunpride meyve sularının üretimi Türkiye’de yapılmakla birlikte ürün müdürü 

Gül’ün (2006) belirttiği üzere “Sunpride normalde bir İngiliz markası ve İngiltere’de 

ve Avrupa ülkelerinde satılmakta olan bir meyve suyunun ismi”dir. Her ne kadar 

Sunpride yabancı bir marka olsa da Frigo Pak A.Ş. Sunpride markasının sadece 

Türkiye’de üretilmesinden ve pazarlanmasından sorumludur. Bununla birlikte 

Gül’ün (2006) de “Dışarıdan geldiğini, burada üretilmediğini zanneden çok fazla 

insan var. Birçok tüketicimize burada ürettiğimizi söylediğimizde şaşırıyorlar.” 

sözleriyle değindiği gibi tüketiciler Sunpride’ın yurtdışından ithal edildiği 

yanılgısında düşebilmektedirler. 

Gül (2006) bu algı da Sunpride’ın şu anki şişesinin etkisinin büyük olduğuna 

değinmektedir. Sunpride’ın günümüzdeki ambalajı ile piyasa sürülmesi 2001 yılında 

gerçekleşmiştir. Burada üzerinde durulması gereken bir husus Sunpride şişesinin 

yurtdışındaki ambalajı ile Türkiye pazarındaki ambalajının farklı olduğudur. 

Sunpride markası yurtdışında tetra-pak ambalajlarda satılmaktadır. Frigo Pak A.Ş. 

2000 yılında Sunpride’ı Türkiye pazarında sokmaya karar verdiğinde bunun farklı bir 

ambalaj sunumu ile yapılmasını tercih etmiştir. Bunun arkasındaki sebepleri Gül 

(2006) şöyle anlatmaktadır:  

“Türkiye’de ilk çıkartıldığında Sunpride markası bizim kendi ortağımızın markası olduğu için 
aynı şekilde buradaki kullanım hakkını biz aldık. Fakat aynı standartta sunmak istemedik ve 
daha kaliteli, daha özel ve daha elit bir ürün olsun istedik. O yüzden de hedef kitlesi A-B oldu. 
Buna uygun da bir ambalaj yapılması gerekiyordu. Normalde yurtdışımda cam şişede 
satılmıyor. Yani Sunpride’ı gördüğünüz şişe şekli tamamıyla Türkiye’ye özel, buradaki sunum 
şeklidir. Yurtdışına çıktığınızda bunu normal tetra-pak ambalajda görürsünüz.” (Gül, 2006) 

Firma tetrapak yerine cam şişe tasarlanması için 2000 yılında cam üzerine yoğun 

çalışmaları ve deneyimi bulunan endüstri ürünleri tasarımcısı Oya Şenocak Akman’a 

başvurmuştur. Akman günümüzde Türkiye pazarında satılmakta olan Sunpride 
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şişesinin tasarımcısıdır. Ürün Akman’ın tasarladığı şişe ile piyasaya sürülmeden önce 

ilk kez Ağustos 2000’de test pazarı seçilen Bursa ilinde o dönem piyasada bulunan 

başka bir meyve suyu şişesi ambalajında tat denemesine sunulmuştur. Tat testinden 

geçen ürün ardından tasarlanan şişe ile yine aynı test pazarında denenmiştir. 

Kullanıcılardan gelen olumlu tepkiler soncu ürünün Türkiye lansmanı Nisan 2001’de 

gerçekleştirilmiştir (Gül, 2006). 

2001’den beri satılmaya devam eden Sunpride meyve sularının bu serüveni hakkında 

bilgi alabilmek, tasarımcısının ve firmanın kullanıcıyı bütün bu süreçlerde nasıl ele 

aldığını inceleyebilmek için ön araştırma kapsamında öncelikli olarak ilgili kişilerle 

görüşmeler yapılmıştır. İlk görüşme ürünün tasarımcısı olan Oya Şenocak Akman’la 

gerçekleşmiştir. Bu süreçte toplanan bilgilerin değerlendirilmesinin ardından ikinci 

görüşme Frigo Pak A.Ş.’de ürün müdürü olarak çalışmakta olan Sevgi Gül ile 

olmuştur. Her ikisinden toplanan bilgilerin ardından son aşamada beş adet Sunpride 

kullanıcısına ulaşılmış, onların ürüne ve şişeye dair yorumları dinlenmiştir. Bütün bu 

bilgiler karşılaştırmalı olarak incelenmiş, ürünün gelişmesinde kullanıcının önemi 

araştırılmaya çalışılmış ve sürecin en başında tasarımcı ve firma tarafından ortaya 

konan kullanıcı istekleri ve ihtiyaçları yönünden başarısı test edilmiştir. 

6.5. Ön Araştırma Bulguları ve Sonuçları 

Sunpride şişesinin tasarımcısı olan Akman (2006) ürünün tasarım sürecinde 

kullanıcıyı sistematik bir şekilde ele almadığını belirtmektedir. Bununla birlikte 

ürünün tasarım sürecinde tasarımcının, firma tarafından kendisine aktarılan ürün 

bilgisi ve beklentileri doğrultusunda modellediği bir kullanıcı profili yer almıştır. Bu 

kullanıcı profilini Akman (2006) “…daha kaliteli ve bilinçli içki içen bir kullanıcı 

kesimi diyelim. Kaliteye ve sağlığına önem veren; kalite içinde bir miktar fazla para 

ödemeyi kabul eden bir kullanıcı…” olarak tanımlamaktadır. Kullanıcıya dair bu 

tanımı ise firmanın ürünü premium bir ürün olarak tanıtması, kaliteli ve özel bir ürün 

olduğuna değinmesi üzerine geliştirdiğini belirtmektedir (Akman,2006). 

Akman (2006) bu özel ve kaliteli görünümün tasarıma farklı kriterler göz önünde 

bulundurularak yansıdığını belirtmektedir. Bu kriterlerin malzeme, kullanıma yönelik 

bir senaryo olabileceğine değinmekle birlikte hepsinin bir bütün olduğunu 

vurgulamaktadır. Önemli olanın fonksiyonelliği göz önüne bulunduran ve farklı bir 
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ürün ortaya koymak olduğuna değinmekle birlikte, bu farkın nereden geldiğini tarif 

edememektedir (Akman, 2006).  

Ayrıca Akman’ın (2006) kullanıcı yaklaşımı çelişkilerde taşımaktadır. Tasarladığı 

ürünlerde kullanıcıyı ele alması ile ilgili hem “kullanıcı kesimi benim için kendim, 

herkes” hem de “Ben hiç bir zaman kendim için tasarım yapmıyorum“ demektedir. 

Bununla birlikte Inclination ve Parti isimli bardak tasarımlarında olduğu gibi fikrin 

bir firma yerine tasarımcıdan geldiğini belirttiği ürünlerde, ürünün doğmasında kendi 

deneyimlerinin ve bireysel gözlemlerinin etkisine değinmektedir. Bu durum 

Akman’ın tasarım iş tanımını kimden aldığına bağlı olarak tasarım sürecinde 

kullanıcıyı ele alma şeklinin değiştiğini göstermektedir.   

İş tanımından doğabilecek farklılıklara rağmen Akman (2006), tasarım sürecinde 

kullanıcıya trend ve market araştırması yaparak yer verdiğinden bahsetmektedir. 

Kullanıcı araştırmasında çok başvurmadığını belirten Akman’ın (2006) 

çalışmalarında daha çok trend ve market araştırması yer almaktadır. 

Akman’ın (2006) mesleki geçmişini 33 senelik tasarımcı ve yaklaşık 26 senedir cam 

sektöründe hizmet veren bir olarak özetlemektedir. Bu nedenle cam alanında çok 

yoğun bir bilgi birikimi edindiğini vurgulamaktadır. Akman artık cam alanında 

uzmanlaşmıştır, bu sebepten her projenin başında tekrar kullanıcıyı araştırma ihtiyacı 

duymamakta, yılların verdiği birikimi kullanmaktadır. Bu durumu “Çünkü zaten siz 

belli bir süreçte belli bir alışkanlık olarak sürekli o araştırmanın içindesiniz.” sözleri 

ile vurgulamaktadır (Akman, 2006).  

Bununla birlikte bir tasarımcı için gözlem yapmanın hayatının bir parçası haline 

gelmesi gerektiğini belirtmektedir. “Bir kere çok çok iyi kendi açımdan kullanıcı 

kitlesinin alışkanlıklarını araştırırım. Günlük yaşam içindeki davranışlarını, sokak 

kültürünü…” sözleriyle Akman (2006) özel bir kullanıcı araştırması yürütmede de 

kendisinin sürekli potansiyel kullanıcıları incelemekte olduğunu vurgulamaktadır.  

Akman’ın (2006) sürecinde gözlemler yer alsa da bu gözlemler belli bir ürünün 

tasarım süreci dahilinde yürütülen sistematik çalışmalar niteliğini taşımamaktadır. 

Bununla birlikte kullanıcın kendisi için çok önemli olduğuna değinmektedir. 

“Amacınız ürününüzü daha çok insana tercih edilir kılmak, ürününüzün daha çok 
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insan tarafından tercih edilir olması. Dolayısı ile esas, birinci odak o, yani birinci 

o…” sözlerinde Akman’ın (2006) “o” ile vurgulamak istediği kullanıcıdır.  

Akman (2006) tasarımda empatinin önemine de “Bir kere bir tasarımcının kendisinin 

öncelikle bir kullanıcı olarak kendisini görmesi lazım. Kendi bencilliğinden sıyrılıp, 

esas tüketici, bir kullanıcı olarak kendisinin kullanıcı yönünü ortaya çıkarması 

lazım.” sözleri ile değinmektedir. 

Yapılan görüşmede Akman (2006) Sunpride meyve suyu şişesinin tasarıma dair 

şişenin sağlıklı ve doğal bir imajı olması gerektiği ve cam malzemesinin bu yönde 

kullanıcı algısı yönünden önemli olduğuna hiç değinmemiştir. Oysa ki Gül (2006) 

“Cam şişe tercih etmemizin birinci sebebi biz %100 doğal bir üründen çıktığımız için 

sağlıklı, doğal birşey olsun, cam olsun demiştik. O yüzden camı tercih etmiştik.” 

sözleriyle tasarım sürecinde niye cam ürüne yöneldiklerini vurgulamaktadır.  

Gül (2006) Sunpride’ın sınırlı sayıda müşteriye hitap ettiğinden bahsetmekte ve 

bunun en önemli sebebinin uygulamakta oldukları fiyat politikası olduğuna 

değinmektedir. Bunla birlikte bu kullanıcı kesiminden şişeye dair sürekli olumlu 

tepkiler aldıklarını vurgulamakta ve kullanıcıların şişeyi beğendiğini ve saklama 

ihtiyacı duyduğunu iletmektedir. Sunpride şişesinin tasarım sürecinin başında firma 

tarafından hedeflenen A sınıf ve B üst sınıf kitleye ulaşıldığını vurgulamaktadır. Bu 

başarıda şişeninde önemli payının olduğunu iletmekte ve her ne kadar tasarım 

sürecine başlamadan önce kullanıcı araştırması yapmadıklarını söylese de 

hedefledikleri kitle için nasıl bir şişe tasarlanmasını istediklerini “kaliteli, özel ve 

elit” sıfatları ile tanımlamaktadır. Surecin başında şişenin “ithal” bir görünüme sahip 

olmasını talep etmediklerini belirtse de tasarlanan şişenin kullanıcılar tarafından ithal 

bir ürünün şişesi gibi algılandığına değinmektedir (Gül, 2006).  

Gül (2006) Frigp-Pak A.Ş. olarak kullanıcı isteklerini araştırmak için özel yöntemler 

kullanmadıklarını ama gerek marketler ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla yürüttükleri 

tadım çalışmaları gerekse tüketiciler tarafından firmanın e-posta adresine iletilen 

mesajlardan kullanıcı isteklerine ulaştıklarını dile getirmektedir. Bununla birlikte 

meyve suyu sektörünün daha çok trend yönelimli bir sektör olduğunu ve bu sebepten 

kullanıcı isteklerinin firmayı yanlış yönlendirebileceğine de deginmektedir:  

“… gündemsel olarak bir takım meyveler öne çıkıyor… Fakat görüyoruz ki bu tamamı ile 
medyanın tüketiciye bir takım verileri empoze etmesi ile doğru orantılı. Nar kalbe iyi gelir, 
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kansere iyi gelir gibi defalarca bunu gazetelerde dile getirdikleri zaman birden bire tüketici nar 
suyu içer oluyor... Şimdi birçok marka nar suyu çıkartmaya başladı. Bir sene sonra bunun ne 
olacağı belli değil. Bu bir trend. Şimdi nar suyu var, bir dahaki sene greyfurt suyu olabilir.” 
(Gül, 2006) 

Her iki görüşmecinin de kullanıcıya yaklaşımlarında farklı terimler kullanması 

pazarlama kökenli biri ile bir tasarımcının konuya yaklaşımının farklılığını ortaya 

koymaktadır. Tasarımcı “kullanıcı” terimini kullanmayı tercih ederken, pazarlama 

kökenli firma yetkilisi “tüketici” terimini tercih etmektedir. Her ikisinin 

yaklaşımındaki ortak nokta kullanıcının iki görüşmecinin gözünde de daha çok 

ürünün satış grafiği yönünden ele alıyor olmasıdır.  

Akman (2006) Türkiye’de kullanıcı odaklı tasarımın önünde engel olarak daha çok 

tasarımcıların kendisinin bulunduğuna değinmektedir. Günümüz eğitim sisteminin 

“Ben yaptım, oldu diyen tasarımcılar yetişiyor” olduğunu belirtip, bu kişilerin ürünü, 

kullanıcı ve üreticiyi bir bütün olarak ele alamadığını vurgulamaktadır (Akman, 

2006). Firma yetkilisi ise “Tüketici zaten genel olarak bütün şeklini belirliyor 

ürünün” diyerek Türkiye’de ürün geliştirme sürecinde kullanıcının öneminin büyük 

olduğunu dile getirmektedir (Gül, 2006). Bununla birlikte kullanıcı istek ve 

ihtiyaçlarını anlamak yönünde herhangi bir yöntem kullanmadıklarını belirtmektedir. 

Kullanıcının benimsemediği ürünü almayacağına değinerek, kullanıcının aslında 

ürün geliştirme sürecinin sonunda ürün piyasaya çıktıktan sonra onu kabul veya red 

ederek bir tepki verdiğini belirtmiş olmaktadır (Gül, 2006). 

Kullanıcılar ise ürünün daha çok lezzeti ile ilgilendiklerini, şişenin bu anlamda 

tercihlerini ikinci planda etkilediğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca görüşülen 

kullanıcılar ile firma yetkilisi ve tasarımcının kendi kafasında modellemekte olduğu 

kullanıcılar farklılık göstermektedir. Görüşülen 5 kullanıcının hiçbiri firma yetkilisin 

değindiği gibi Sunpride ürününün sadık bir kullanıcısı değildir. Görüşülen 5 

kullanıcının hepsi de Sunpride’ı almakta oldukları başka meyve sularının yanında ara 

sıra tercih etmekte, çok seyrek Sunpride tüketmektelerdir. Görüşülen kullanıcıların 

%80’i Sunpride’ı ayda bir tüketmektedir. Sunpride meyve suyu almak yönündeki 

tercihlerinde meyve suyunun %100 olmasının ve lezzetinin öncelikli rol oynadığını 

belirtmektedirler. 
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Firma yetkilisinin ve tasarımcının değindiği kullanıcı modellerinde yer almasa da, 

Sunpride meyve suyu gençler arasında da sıkça tercih edilmektedir. Ebeveyninler 

kendilerinin yerine çocuklarının tüketmesi için Sunpride meyve suyu almaktadırlar.  

Görüşülen 5 kullanıcıdan 4‘ü Sunpride meyve suyu şişesini içindeki meşrubatı 

tükettikten sonra başka amaçlar için kullanmaktadır. Akman (2006) her ne kadar bu 

şişenin kullanıcıların başka amaçlarına hizmet etmek için tasarlandığına değinmese 

de, kullanıcılar firmanın bile tahminlerinin dışında farklı amaçlar için Sunpride 

meyve suyu şişesini kullanmaktadırlar. Görüşülen kullanıcılar arasında Sunpride 

meyve suyu şişesinde şekil 6.2’deki gibi deterjan yumuşatıcısı saklayan ve 

baklagilleri şişeye yerleştiren de bulunmaktadır. En yaygın olarak ise bu şişeler şekil 

6.3’deki gibi su şişesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 6.2: Bir kullanıcı tarafından Sunpride şişesinin yumuşatıcı kabı olarak 
kullanımı 

 

 

 

 

 

Şekil 6.3: Sunpride şişesinin su şişesi olarak kullanımına örnek 

Görüşülen kullanıcıların beşi de Sunpride meyve suyu şişesini beğendiğini dile 

getirmekle birlikte bu beğeninin kaynağını açıklayamamaktadır. “Şekil olarak güzel” 

bulduklarını belirtmekle yetinmektedirler. 

Kullanıcıların hepsi şişenin cam olmasının içindekini görmelerini sağladığı için 

tercihlerinde önemli rol oynadığına değinmekte ve tasarımcının ve firmanın 
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amaçladığı gibi ürünün ilk görüntüsünün kendilerinde “kalite” hissi uyandırdığını 

vurgulamaktadırlar. 

Ön araştırma verileri her ne kadar tasarımcının ürün geliştirme sürecinde bilimsel bir 

şekilde kullanıcıyı ele almadığını ortaya koysa da, tasarımcının aslında içinde 

bulunduğu sürekli gözlemler ile farkında olmadan bunu sürecine yansıttığını 

göstermektedir. Kullanıcı gözlem yöntemi ile etrafı hakkında bilgi toplamakta 

gerektiğinde bu gözlemlerine ve deneyimlerine dayanarak olası kullanıcı ile empati 

kurmayı denemektedir. Firma ise kullanıcıya daha çok tüketici olarak yaklaşmakta ve 

kullanıcı istekleri rekabetin önemli olduğu için yer vermektedir.  

6.6. Ön Araştırmada Karşılaşılan Problemler 

Yürütülen ön araştırma, kişilere ulaşılabilirlilik, çalışmanın Türkiye’de 

uygulanabilirliği ve Türkiye’ye koşullarında çalışmanın ne kadar anlamlı sonuçlar 

vereceği yönündeki endişelerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. 

Ön araştırma bunun yanı sıra seçilen araştırma yöntemlerindeki aksaklıklarında 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yürütülen süreç endüstri ürünleri tasarımcı için 

hazırlanan soruların bir kısmının düzeltilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ön 

araştırmada tasarımcının sorulara verdiği cevaplardan, soruların bir kısmının 

tasarımcı tarafından yanlış algılandığı ve bir kısmında çok açık almadığı ortaya 

çıkmıştır. 

Firma ile yürütülen görüşme de yöneltilen sorularla ilgili sorunlara daha az 

rastlanmakla birlikte görüşmede birbirini tekrar eden sorular olduğu dikkati 

çekmiştir. Bunun yanı sıra alınan cevaplardan bir iki sorunun çok genel kaldığı, 

amaca yönelik daha direkt sorular yöneltmenin uygun olabileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Yapılan görüşmeler içinde en çok problem yaşanan kullanıcılar ile yürütülen 

görüşmelerdi. Çoğu tasarım disiplininden gelmeyen kullanıcılar, şişenin formu, bu 

formun onlardaki etkisine yönelik sorulara çok net cevaplar verememektedirler. Bu 

durum ucu açık sorulardan oluşan bir görüşme formatının bu kişiler için çok doğru 

olmadığını ortaya koymaktadır. Kullanıcılar sorulara daha tedirgin yaklaşmakta ve 

ne yönde ve ne şekilde cevap vermeleri gerektiği konusunda çok emin 
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olamamaktadırlar. Bu nedenle açık uçlu sorular yerine daha kısa cevapları olan, daha 

net sorular yöneltilmesi kullanıcıların konuyla ilgili daha iyi geri bildirimlerinin 

alınması sağlayacaktır. Ayrıca kullanıcı ile karşılıklı yapılan görüşmeler kullanıcının 

o an soruya cevap vermek için paniklediğini, çok net düşünemediğini ortaya 

koymaktadır.  

Ön araştırmada karşılaşılan bir diğer sorunda verilerin analizi sürecinde ortaya 

çıkmıştır. Üç aşamadan oluşan araştırma sürecinin ardından konu ilgili detaylı 

bulgular toplanmıştır. Ancak bunların tasarımcı, firma ve kullanıcı başlıkları altında 

yorumlanması bilgilerin bu üç grup arasındaki ilişkisini koymak adına eksik 

kalmaktadır. Ulaşılan bulguların hepsinin çalışmaya yazılı bilgi olarak aktarılma 

kaygısı, konunun sistematik olarak kendi çerçevesinde ele alınmasına bir engel teşkil 

etmektedir.    

6.7. Ampirik Çalışma Yöntemlerinde Düzeltmeler 

Ön araştırmada karşılaşılan problemlerden hareketle yürütülen araştırma 

tekniklerinde değişiklikler yapılmıştır. 

İlk olarak tasarımcıya ve firmaya yönelik hazırlanan sorular görüşme formatı yine 

açık uçlu sorular şeklinde olmakla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Tasarımcının 

cevaplardan hareketle sorularda değişiklikler yapılmış ve araştırmanın ileriki 

sürecinde kullanılmak üzere Ek D’deki sorular hazırlanmıştır.  

Firmadaki kişilere yöneltilen sorularda da düzeltmeler yapılmış ve Ek E’deki soru 

formatı bu aşamadan sonraki görüşmelerde kullanılmıştır. 

Kullanıcı görüşmelerinde karşılaşılan problemlerden yola çıkılarak, kullanıcılarla 

yapılan görüşme formatının değiştirilmesine karar verilmiştir. Kullanıcılara açık uçlu 

sorular yerine anket soruları yöneltmenin daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır. 

Bu amaçla Sunpride meyve suyu şişesi için olan sorular Ek F’deki anket formatına 

çevrilmiştir. Ayrıca bu anketlerin karşılıklı görüşmelerde cevaplandırılmasının 

kullanıcıyı tedirgin etmekte olduğu gözleminden yola çıkılarak anketlerin 

uygulanmasında birbir görüşmelerin şart olmadığına karar verilmiştir. 

Düzeltilen bu yöntemlerle elde edilecek bilgilerin analizi için daha sistematik bir 

yaklaşımın geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Her ürünün kendi içinde ele 
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alınması yerine bütün görüşmelerin ardından toplanan verilerin “tasarımcıların 

kullanıcı tanımları”, “firmaların kullanıcıyı araştırma yöntemleri”, “tasarımcıların 

kullandıkları kullanıcıyı modelleme teknikleri” ve “kullanıcıların ürünlere yaklaşımı” 

gibi önceden belirlenen başlıklar altında ele alınmasına karar verilmiştir. Böyle bir 

yaklaşım toplanan verilerin sınıflandırılması ve araştırma konusu dışında edinilen 

bilgilerin çalışmada yer alması yönündeki kaygıların önüne geçilmesini 

sağlayacaktır. 

6.8. Sonuç 

Ön araştırma sürecin başında araştırmanın uygulanabilirliliği ve çalışmanın anlamlığı 

yönündeki endişelerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Ön araştırmada toplanan 

verilerden yol çıkılarak tasarımcılara ve firmalara yönelik sorularda düzeltmeler 

yapılmış, kullanıcılara yönlendirilen sorular ise açık uçlu görüşme yerine anket 

olarak tekrar düzenlenmiştir. Araştırma süreçlerinin ardından toplanan verilerin 

analizinde daha sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. 
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7. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde çalışma kapsamında yürütülen araştırmanın bulgularına yer 

verilmektedir. Tasarımcıları, üreticileri ve kullanıcıları içeren üç gruptan oluşan 

araştırma dahilinde yürütülen görüşmeler ve anket çalışmaları ile toplanan veriler 

ilgili başlıklar altında analiz edilmektedir. 

7.1. Giriş 

Yürütülen tez çalışması kapsamında Türkiye bağlamında ampirik bir araştırma 

yürütülmüştür. Önceden belirlenen sekiz ürüne ait sekiz tasarımcı, yedi üretici ve bir 

kullanıcı araştırması şirketi ile görüşülmüş ve 101 kullanıcı ile anket çalışması 

yapılmıştır. Bu kişilerden elde edilen verilerin en iyi şekilde analiz edilebilmesi için 

ön araştırma sonuçlarının da yardımıyla sistematik bir yöntem geliştirilmiştir. 

Bu yöntem kapsamında ürünleri teker teker veya tasarımcı, firma ve kullanıcılardan 

oluşan üç grup altında incelemek yerine amaçlar kapsamında belirlenen konulara 

göre analiz etmek uygun görülmüştür. Bu sayede verilerin daha anlamlı olabileceği 

ve bir bütünlük içinde incelenebileceği düşünülmüştür. 

Yapılan sınıflandırmadan hareketle elde edilen veriler belirlenen on bir başlık altında 

incelenmektedir. Bu on bir başlık bu araştırmanın ulaşmak istediği noktaların ve 

yönelttiği soruların cevapları niteliğini taşımaktadır. Bu bölümde yer alan bilgiler 

sübjektif bir yaklaşım içermeksizin, elde edilen verilerin belli başlıklara göre 

sınıflandırılması ile aktarılmaya çalışılmaktadır. Bölümde öncelikli olarak görüşülen 

endüstriyel tasarımcıların ve kullanıcıların profillerine yer verilmektedir.  

7.2. Tasarımcı Profilleri 

Yürütülen araştırma kapsamında incelenen sekiz ürünün endüstriyel tasarımcıları 

eğitim gördükleri okullar, tasarımcı olarak çalışma süreleri ve çalışma alanları 

açısından çeşitlilik göstermektedirler. Tasarımcıların ürün geliştirirken kullanıcıya ne 

şekilde yaklaştıklarını incelemeden önce araştırma kapsamında görüşülen 
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endüstriyel tasarımcıların mesleki açıdan genel profillerine yer vermekte yarar 

görülmüştür. 

7.2.1. Eğitim 

Araştırma kapsamında incelenen sekiz ürünün tasarımcıları mezun oldukları tasarım 

okulları yönünden çeşitlilik göstermektedirler.  

Tasarımcılardan üçü Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

mezunudurlar. Bu tasarımcılardan Murat Armağan, 1997; Ümit Altun, 1985 ve Oya 

Şenocak Akman ise 1975 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden lisans derecesi ile 

mezun olmuşlardır. 

Can Yalman 1992 Parsons School of Design mezunudur. Bu okulda aldığı eğitim 

boyunca kullanıcıya ve kullanıcının hislerine çok önem verildiğini söylemektedir. 

“Kullanıcının hisleri bizim okulda önemliydi. Hocalarımız ürünü kullanacak olan 

kişinin o ürünle olan deneyimlerine çok önem verirlerdi.” sözleriyle yurtdışında 

geçen kendi eğitim sürecindeki farklılığa değinmektedir (Yalman, 2006). 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu olan Gamze 

Güven, Kunter Şekercioğlu ve Mete Ahiska’dan, Güven 1987, Şekercioğlu ve 

Ahiska ise 1996 yılı mezunlarıdır.  

Telve Türk kahvesi makinesinin tasarımcısı Erdem Büyükcan ise 1996 yılı Marmara 

Üniversitesi Endüstri Ürünleri tasarımı mezunudur.  

 

 

 

 

 

Şekil 7.1: Araştırmada yer alan sekiz endüstriyel tasarımcısının mezun oldukları 
okulların dağılımı 

Bu veriler ve şekil 7.1 göstermektedir ki görüşülen tasarımcılar 4 farklı okuldan 

lisans diploması almıştır ve bunların içinde en eskisi 1975, en yenisi ise 1997 

mezunudur. 
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Görüşülen sekiz tasarımcıdan üçü aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımında yüksek 

lisans derecesine sahiptir. Oya Şenocak Akman Mimar Sinan Üniversitesi’nden 1977 

yılında, Gamze Güven ODTÜ’den 1999 yılında ve Mete Ahiska New York’ta 

bulunan Pratt Universitesi’nden 2000 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca 

Akman 1992 yılında Mimar Sinan Üniversite’si Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü’nden doktora derecesi edinmiştir.  

7.2.2. Tecrübe 

Görüşülen endüstriyel tasarımcılar şekil 7.2’de de görülebileceği gibi profesyonel 

çalışma süresi ve iş tecrübeleri açısından farklılık göstermektedirler. Araştırmadaki 

bütün endüstriyel tasarımcıların profesyonel çalışma sürelerinin ortalaması 14,4 

senedir. 

Can Yalman endüstriyel tasarım alnında toplam 12 yıllık tecrübeye sahiptir. Bunun 

ilk yedi yılı boyunca Arçelik firmasında tasarımcı olarak görev alan Yalman 2002 

yılında kendi firmasını kurmuştur. Bu tarihten beri Can Yalman Design isimli 

tasarım danışmanlık bürosunda hizmet vermekte olan tasarımcı, 2001-2002 yılları 

arasında da Infotron firmasının serbest tasarımcısı olarak görev almıştır.  

Vestel’e ait yazarkasanın tasarımcısı olan Murat Armağan profesyonel tasarımcı 

olarak 9 senelik geçmişe sahiptir. 2003 senesinde T-Design’ın kurulmasından önce 7 

sene boyunca MAD Design adını verdikleri kendi tasarım danışmanlık ofislerinde 

çalışmış sonra 2002 yılı itibari ile Teknoloji Holdinge bağlı olarak T-Design’ın 

kurulumu için uğraşmıştır. 2006 yılı başı itibarı ile kurumsal sürecini tamamlayan T-

Design günümüzde tasarım danışmanlık ofisi olarak hizmet vermeye devam 

etmektedir.  

Şekercioğlu endüstriyel tasarım alanında 10 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Mezuniyetinin ilk yıllarında iç mimari ağırlıklı bürolarda çalışmış aynı zamanda 

serbest olarak tasarım çalışmalarını sürdürmeyi denemiştir. 2003 yılında Kilit Taşı 

Mimarlık ve Tasarım Bürosu’nun İstanbul’da hizmet verecek olan endüstriyel 

tasarım kolunu kurmuş ve o tarihten beri kendi bürosunda serbest tasarımcı olarak 

çalışmalar yürütmektedir. 

Oya Şenocak Akman üniversite yıllarında da çalışmakla birlikte mezuniyet yılı olan 

1977 senesinden beri profesyonel tasarımcı olarak hizmet vermektedir. Kariyerinde 9 

sene süreyle Paşabahçe’de, bir süre Kanada’da Lola Design adında bir arkadaşı ile 
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ortak kurdukları tasarım danışmanlık ofisinde ve resmi olarak Haziran 2005’den 

itibaren de Oya Design tasarım danışmanlık bürosunda çalışmalarını yürütmüştür. 

Steamo ve Tiryaki isimli ürünlerin tasarımcısı Ümit Altun profesyonel tasarımcı 

olarak 21 yıllık tecrübeye sahiptir. 1985-1987 yılları arasında Otokar A.Ş.’de, 1988-

1994 yılları arasında Alcatel-Teletaş’da ve 1994-2003 yılları arasında da Arçelik’te 

çalışmıştır. 2003 yıllından beri kendi tasarım danışmanlık ofisi olan DesignUM’da 

çeşitli firmalara ürün tasarım hizmeti vermektedir. 

Telve Türk kahvesi makinesinin tasarımcısı Erdem Büyükcan’ın tasarım kariyerinin 

hepsi Arçelik Endüstriyel Tasarım Departmanı’nda geçmiştir. Mezun olduğu 1996 

senesinden beri bu kuruluşta çalışmaktadır. 

Yeni Rakı şişesinin tasarımcılarından biri olan Gamze Güven profesyonel yaşamına 

1990 yılında başlamıştır. 1990-1993 arası serbest tasarımcı olarak çalışmış, yarı 

zamanlı asistanlık yapmış, 1993-1996 arasında Akay Mühendislik ve Mimarlık 

ofisine dışarıdan tasarım desteği vermiştir. 1997 yılında İnci Mutlu ile birlikte İdol 

Tasarım isimli danışmanlık şirketini kurmuş ardından 2000 yılında bu şirketi 

devralmış ve adını Tasarımüssü olarak değiştirmiştir. Bu yıldan beri 

Tasarımüssü’nde tasarım danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Yeni Rakı şişesinin bir diğer tasarımcısı olan Mete Ahiska profesyonel tasarımcı 

olarak kariyerine 2000 yılında başlamıştır. Mezuniyetinin ardından 1997-2000 yılları 

arasında New York’ta Pratt Üniversitesi’nde endüstriyel tasarım üzerine yüksek 

lisans eğitimi almış, ardından 2000-2004 yılları arasında aynı şehirde Conair isimli 

elektrikli kişisel bakım ürünleri üreten bir firmada tasarımcı olarak çalışmıştır. 2004 

yılında bir yıllık süre zarfında Tasarımüssü’nde tasarımcı olarak çalışan Ahiska, 

2005 yılından beri serbest tasarımcı olarak hizmet vermektedir. 

Şekil 7.2: Endüstriyel tasarımcıların profesyonel çalışma süreleri 
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Bay
48%Bayan

52%

7.2.3. Çalışma alanları 

Tasarımcıların çalışma alanları çok çeşitlilik göstermektedir. Otomotivden 

promosyon ürünlerine, tekneden grafik çalışmalara kadar çok geniş bir spektrumda 

hizmet sunulmaktadır. Görüşülen sekiz tasarımcının kariyerleri süresince ürün 

tasarımı yaptıkları alanlar Tablo 7.1’de yer almaktadır. 

7.3. Kullanıcı Profilleri 

Araştırma kapsamında anket çalışmasına katılan sekiz ürüne ait kullanıcıların kişisel 

bilgilerinden hareketle cinsiyet, yaşadıkları şehir, yaş, meslek, eğitim durumu 

dağılımları belirlenmiştir. Her bir üründe ulaşılan kullanıcıların geneldeki yerini 

belirleyebilmek için araştırmaya katılan bütün bireylerin profillerine yer vermek 

gerekmektedir. 

7.3.1. Cinsiyet Dağılımı 

Yürütülen çalışma kapsamında sekiz ürün için toplam 100 kullanıcı ile 

görüşülmüştür. Bu kullanıcıların 52’si bayan, 48’i ise baydır. Araştırma kapsamında 

ulaşılan kullanıcıların cinsiyetlere göre dağılımları Şekil 7.3’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 7.3: Kullanıcıların cinsiyet dağılımı 

7.3.2. Şehir Dağılımı 

Araştırma kapsamında Türkiye’nin 9 ilinde yaşayan 100 kullanıcıya ulaşılmıştır. 

Kullanıcıların 55 tanesi İstanbul’da, 20 tanesi Ankara’da, 17 tanesi Antalya’da, 3 

tanesi Eskişehir’de ve 5 tanesi de Türkiye’nin diğer illerinde ikamet etmektedir. 

Ulaşılan kullanıcıların ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve Antalya illerinde yer 

almasının farklı sebepleri vardır. Araştırmacı Antalyalı olduğu, Ankara’da bir dönem 

yaşadığı ve İstanbul’da ikamet etmekte olduğu için çalışmalarını bu illerdeki tanıdığı 

kullanıcılar yardımı ile yürütmüştür.  
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Tablo 7.1: Endüstriyel tasarımcıların kariyerleri süresinde tasarladıkları ürün grupları 

 

 

 Otomotiv Tekne Plastik 
Gereçler Vitrifiye Cam Beyaz 

Eşya 

Küçük 
Ev 

Aletleri
Mobilya Promosyon Zücaciye Ambalaj

Elektrik-
Elektronik

Aletler 
Aydınlatma

Elektrikli 
Kişisel 
Bakım 

Ürünleri 

Seramik Grafik 

Ahiska   X  X    X  X X  X   

Akman     X   X       X  

Altun X  X   X X  X   X     

Armağan  X X      X  X X X    

Büyükcan      X X          

Güven   X X X   X X  X X   X  

Şekercioğlu   X    X X X  X  X    

Yalman  X X X  X X X X X X X    X 
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Araştırmada yer alan diğer iller kapsamındaki şehirler Kayseri, Adana, İzmir, İzmit 

ve Bursa’dır. Kullanıcıların illere göre dağılım yüzdeleri Şekil 7.4’de yer almaktadır. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.4: Kullanıcıların illere göre dağılım yüzdeleri 

7.3.3. Yaş Dağılımı 

Ankete katılan kullanıcıların yaşları 20 yaş altı ile 70 yaş üstünde değişmektedir. 

Görüşülen kullanıcılar en büyük pay olarak (28 kullanıcı) 25 ile 30 yaşları arasında 

yer almakta, bu kullanıcıları 14 tane ile 30 ile 35 yaş arası ve 13 tane ile 20 ile 25 ve 

45 ile 50 yaş arası takip etmektedir. Ulaşılan kullanıcıların yaşlara göre dağılımı 

Şekil 7.5’te yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.5: Kullanıcıların yaş dağılımları 
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7.3.4. Meslek Dağılımı 

Anket çalışmasına katılan kullanıcıların 29 farklı meslek grubundandır. Kullanıcılar 

en yoğun olarak çalışmakta oldukları meslek grubu tıptır. Ulaşılan kullanıcıların 

diğer meslek gruplarındaki dağılımları Şekil 7.6’da yer almaktadır. Şekil 8.6’da diğer 

meslek grupları başlığı altında yer alan kişiler satış temsilcisi, tezgahtar, garson, 

nalbur, kuaför, kalite güvence uzmanı, sanayici, makine teknikeri, iletişim tasarım 

uzmanı, mali denetim asistanı ve satın alma & hakla ilişkiler uzmanıdır.  

Yürütülen araştırmada yer alan sekiz üründen yedisi kullanıcıların evinde kullanılan 

ürünlerdir. Çalışma profesyonel bir araştırma şirketinin yardımı olmaksızın 

yürütüldüğü ve kullanıcılar akademik bir araştırma kapsamında da olsa tanımadıkları 

kişileri evlerine almadıkları için araştırmaya katılan kullanıcılar araştırmacı ve yakın 

çevresindeki kişilerin yardımı ile yürütülmüştür. Araştırmacının yakın çevresin tıp 

alanında çalışan kişi sayısı fazla olduğu için araştırmada doktorlar ağırlıklı olarak yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.6: Kullanıcıların meslek gruplarına göre dağılımı 
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İlkokul
3% Lise

16%

Üniversite
57%

Yüksek Lisans
24%

Araştırma kullanıcıların mesleklerini göz önünde bulundurmaksızın kişilerin ürün 

seçiminde göz önünde bulundurduğu faktörleri ve üründen görsel olarak 

algıladıklarını incelemeye çalışmaktadır. Bu sebeple meslek grupları daha çok 

kişilerin eğitim düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Bu anlamda araştırmaya 

kullanıcı olarak 9 endüstri ürünleri tasarımcısının katılmasının toplanan verilere 

etkisi olacağı düşünülmemektedir. Ayrıca bu dokuz tasarımcı tek bir üründe 

toplanmamış ve sekiz ürüne yayılmıştır. Bu nedenle de sonuçlar üzerinde yanıltıcı bir 

etkileri olması söz konusu değildir. 

7.3.5. Eğitim Durumu 

Araştırmada yer alan kullanıcıların hepsi belli seviyede eğitim almış kişilerdir. 

Kullanıcılardan 3’ü ilkokul mezunu, 16’sı lise mezunu, 57’si üniversite mezunu ve 

24’ü yüksek lisans mezunudur. Kullanıcıların eğitim durumlarının dağılımı Şekil 

7.7’de incelenebilmektedir. 

Araştırmaya katılan kullanıcılar her ne kadar eğitim düzeyi olarak çok yüksek gibi 

gözükse de gerek aldıkları eğitim gerekse yaşam tarzları ve ekonomik düzeyleri 

çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle kullanıcıların 81%’nin üniversite ve yüksek 

lisans eğitimi almış olması, araştırmanın bu açıdan çeşitlilik içermemesi yönünde 

yorumlanmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7.7: Kullanıcıların eğitim durumlarının dağılımı 

7.4. Endüstriyel Tasarımcıların Kullanıcı Tanımları 

Görüşülen sekiz tasarımcıdan, tasarım pratiğini temsil edecek kişiler olacakları 

düşüncesiyle, ‘kullanıcı’ terimini tanımlamaları istenmiştir. Tasarımcılar ‘kullanıcı’ 
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terimini açıklarken aynı zamanda kimleri kullanıcı olarak gördüklerini de 

değinmektedirler. 

Yalman (2006) kullanıcıyı “Bir sürü noktada tasarımı etkileyecek olan insanlar” 

olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte bir tasarımcı için birden fazla kullanıcı 

olduğuna değinmektedir. Bu kullanıcılar içinde en önemlisi “ürünün son kullanıcısı, 

nihai kullanıcı, müşteri, ürünü kullanacak olan kişi” demektedir. Bunun yanı sıra 

kullanıcı olarak gördüğü diğer kişileri de şu şekilde sıralamaktadır: 

“Ürünü alan kişiyi kullanıcı ile aynı sayarsak iki ana kişi var: ürünü üretecek olan müşteri ve 
ürünü kullanacak olan müşteri. Arada müşteri diyemeyeceğimiz başka kimselerde var. Onlar 
da bizim için aynı şekilde değerli ve önemli. Fabrikada bunu üretecek olan kişi, 
paketlemesini yapacak olan kişi, montajını yapacak olan kişi, nakliyesini yapacak olan kişi, 
mağazada sergilemesini yapacak olan kişi.” (Yalman, 2006) 

Armağan (2006) “kullanıcı bizim en önemli eleştirmenimiz; en önemli müşterimiz” 

sözleri ile bu terimi tanımlamaktadır. Bu yaklaşımını ise şu sözleri ile 

açıklamaktadır: “Biz bir ürünü müşterimiz olan üretici firmaya da versek, 

kullanıcının beğenip alması çok önemli. Bizim için kullanıcı o yüzden en büyük 

eleştirmenimiz ve bizi en çok yönlendiren ve sonuca yaklaştıran eğitmenimiz 

diyebiliriz.” (Armağan, 2006). 

Şekercioğlu (2006) kullanıcı için “herkes” tanımını yapmaktadır. Çevrede bir sürü 

ürün ve bunların her birini kullanan insanlar olduğuna değinmektedir. Bu nedenle 

Şekercioğlu’na (2006) göre herkes bir şekilde kullanıcıdır.  

Altun (2006) kullanıcıyı “ürünü para verip, bir ihtiyacını karşılamak için satın alan, 

kullanan kişi” olarak algılandığını belirtmektedir. 

Büyükcan (2006) ise “benim için ürünlerle öyle veya böyle ilişki içine giren herkes 

kullanıcıdır” demektedir. Bununla birlikte kullanıcıların sınıflandırılabileceğinden 

bahsetmektedir: 

“Bir ürünü zevki için, fonksiyonelliği için, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için alan var. Bir 
sürü kullanıcı tipi tanımlayabilirsiniz. Neredeyse kişi bazlı tasarım yapılmaya başlandığı bir 
dönemde 6 milyon insan varsa hepsi kullanıcıdır.” (Büyükcan, 2006). 

Güven (2006) kişinin rakipler arasında ürünü seçmesinin ötesinde kullanım sürecinde 

üründen memnun kalmasının önemli olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple ‘tüketici’ 

terimi yerine günlük hayatta ‘kullanıcı’ terimi kullanmayı tercih etmektedir.  

Ahıska’nın (2006) kullanıcı tanımı Armağan’ınki ile benzer yaklaşımı içermektedir. 

Ahıska (2006) kullanıcıyı “endüstriyel tasarımcıların dikkat etmesi ve onlardan bir 
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şey öğrenmesi gereken kişiler… ben bilirim havasına kapılmadan oturup dinlememiz 

gereken kişi” olarak tanımlamaktadır. 

7.5. Endüstriyel Tasarımcıların Kullanıcı ve Tasarım Modelleri, Firmaların 

Hedef Kitleleri ve Gerçek Kullanıcılar 

Endüstriyel tasarımcıların modelledikleri, firmaların ürün geliştirme sürecinin 

başında hedefledikleri kullanıcılar ile ürünün günlük hayatta ulaşabildiği kullanıcıları 

karşılaştırmak üretilen modellerin ne kadar gerçekçi olabildiğini göstermektedir. Bu 

nedenle araştırma da incelenen sekiz ürün kapsamında ulaşılan kişilerin yaklaşımları 

her ürün için ayrı ayrı ele alınmaktadır. 

7.5.1. ‘Cezve’ Elektrikli Cezve 

Cezve, bir kerede 5 fincanlık kahve pişirme kapasitesine sahip elektrikli bir cezvedir. 

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve cezve kısmı kablosuz olduğu için servis 

rahatlığı sağlamaktadır. Mart 2006 tarihine piyasadaki satış fiyatı 89 YTL’dir. Şekil 

7.8’de de yer alan Cezve kendi kaşığı ile satılmaktadır ve Türk kahvesi robotu olarak 

tanıtılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.8: Arzum ‘Cezve’ elektrikli cezve (MarketingİST, 2005) 

Cezve 2005 yılında Arzum firması tarafından üretilmiştir. Cezve ürününün 

tasarımcısı Şekercioğlu (2006) ürünün tasarım sürecinin başında kullanıcı modelini 

kendi tecrübelerine, gözlemlerine ve internet araştırmalarına dayanarak geliştirmiştir. 

Şekercioğlu (2006) cezveyi kullanacak kişiyi “Anneannesinden kahve yapmayı 

gençliğinde öğrenmiş bir bayan” olarak modellemiştir.  

Şekercioğlu’na (2006) göre bu bayan çok tutucu biri değildir. Ürün elektrikli bir 

cezve olacağı için muhafazakarlığı biraz daha az olabilecek, cezvenin elektrikli 
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olmasına karşı çıkmayacak bir kesime hitap edecektir. “Ofisinde ocak olmayan ama 

artık kahve içebileceğiz” diye bu ürünü alan, “Türk kahvesi adetine sahip”, “Neskafe 

yerine her gün sabah Türk kahvesini içmeden kendine gelemeyen” bir insan kesimi 

hayal edilmiştir (Şekercioğlu, 2006). 

Bu öngörülerden hareketle, yüzlerce yıllık kullanım adetlerini bozmayacak, dilbilim 

ve göstergebilim olarak bakar bakmaz kendini “ben bir cezveyim” ifadesini verecek 

bir ürün tasarlamak istenmiştir. Şekercioğlu’na (2006) göre ürüne bakan insan onu su 

ısıtıcısı olarak algılamamalıdır. Bakar bakmaz cezve demeli sonra kablosunu ve 

ürünün elektrikli olduğunu fark etmelidir. Ürün ne pişirilebileceğini uzaktan belli 

etmelidir. 

Şekercioğlu (2006) bakır cezvede kahvesini içen bir insanın bu ürünü almayacağını 

düşünmektedir. Ürünün kendisinin ihtiyacı tanımladığına değinmektedir. İhtiyaç 

ocak olmayan yerde, elektrikli olarak kahve yapabilmektir. Ayrıca aynı markanın 

plastik ürün modellerinin piyasada zaten var olduğunu, çelik olanının önemli pazara 

önemli bir ürün tasarlamak kaygısından ileri geldiğini belirtmektedir. Üründe bu 

önemi yansıtacak değerler malzeme ve tasarım olacaktır (Şekercioğlu, 2006). 

Arzum’un pazarlama müdürlerinden Muşlu (2006) Cezve’yi Arzum tüketicileri 

arasındaki yerine göre değerlendirmektedir. Muşlu (2006) Arzum’u “Türk 

kadınlarının ve mutfağının ihtiyacı olan ürünleri bir şekilde yakalayıp, Türk 

kadınlarının işlerini kolaylaştırmaya çalışan bir marka” olarak tanımlamaktadır. Bu 

amaçla Arzum ürün geliştirme süreçlerinde Türk mutfağındaki ürünlerden hangisinin 

elektrikli olursa kullanıcının işini kolaylaştırabileceği, bu sayede zamandan tasarruf 

edilebileceği düşünülmektedir (Muşlu, 2006). 

‘Cezve’ ve öncesindeki ‘Kahwe’ isimli elektrikli cezveler böyle bir ihtiyaca cevap 

vermek için geliştirilmiştir (Muşlu, 2006). Bu ihtiyaç ise bir fuar sırasında seyahatler 

için tasarlanmış bir su ısıtıcısı ile karşılaşılması sonucunda fark edilmiştir. Türk 

kültüründe varolan Türk kahvesini su ısıtıcısı mantığındaki bir ürünle birleştirmek 

fikri geliştirilmiştir. Bu sayede kullanıcılar bu ürünü yanlarında da rahatlıkla 

taşıyabileceklerdir (Muşlu, 2006). Ayrıca Cezve ile aynı dönemde piyasaya sunulan 

Arçelik’in Telve isimli Türk kahvesi makinesine ekonomik bir alternatif 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türk kullanıcısının ekonomisine daha çok hitap eden, 

daha ucuz bir çözüm aranmıştır (Muşlu, 2006). 
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Bu fikirlerin hayata geçtiği ilk ürün ‘Kahwe’ isimli plastik elektrikli cezve olmuştur. 

Firma bu ilk üründen iyi bir geri dönüş elde edilince bu ürünün “düzgününü yapma 

ihtiyacını” duymuş ve kendi kültünde varolan çelik cezvelerle bu ürünü 

birleştirmiştir. Muşlu (2006) bu süreci “Kahwe’den yola çıkıp Cezve’ye dönülüyor” 

diye anlatmaktadır. 

‘Kahwe’ Arzum bünyesindeki mühendislerin ve Çin’de yer alan üreticinin ortak 

çabaları ile geliştirilmiş bir ürün olmakla birlikte ‘Cezve’ özel olarak tasarlanmış bir 

üründür. Muşlu (2006) Cezve’de hem tasarımcı ile çalışılmasından hem de çelik 

malzeme kullanılmasından dolayı tüketici olarak Arzum’un normal kitlesinin daha 

üstündeki bireylere hitap ettiğinden bahsetmektedir. Arzum’un hedef kitlesi C iken 

Cezve’yi alan kesim Muşlu (2006) tarafından B ve B üstü olarak belirtilmektedir. Bu 

kişiler, ürüne daha fazla para verdiği için ürününü tasarımına da önem vermektedir. 

Ayrıca bu kişiler Muşlu’ya (2006) göre kahve tiryakisidir.  

Muşlu (2006) tarafından ”Eski cezvenin modernize edilmiş bir şekli” olarak 

tanımlanan bu ürün hem ev kullanımı hem de ofisler için düşünülmüştür. Kolay 

taşınabilir bir ürün olduğu için terasa, ofise taşınabileceğine; kalabalık misafirlere 

servis sırasında yardım sağlayacağına inanmaktadır. 

Muşlu (2006) kendi değerlendirmeleri doğrultusunda ürünün hedef kitlesine 

ulaştığını belirtmekte ve bu başarısında ürüne dair yapılan tanıtımların, alış veriş 

merkezlerindeki tadım çalışmalarının pozitif etkisi olduğuna değinmektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan kullanıcıların yarısından fazlası Muşlu’nun değindiği 

tanıtımlar sayesinde ürünle tanıştığını belirtmektedir. 

Cezve anket çalışmasına katılan 9 kullanıcıdan 8’i bayandır ve bu bayanlardan da 5’i 

ev hanımıdır. Geriye kalan kullanıcılardan 1’i teknisyen, 1’i servis elemanı, 1’i 

endüstri ürünleri tasarımcısı ve 1’i mimardır. Bu kişilerin 5’i İstanbul’da, 2’si 

Antalya, 1’i Kayseri’de ve 1’i Eskişehir’de ikamet etmektedir. Kullanıcıların yaşları 

20 ile 55 arasında değişmekte ve eğitim durumları ilkokul, lise, üniversite ve yüksek 

lisans arasında çeşitlilik göstermektedir.  

Ulaşılan kullanıcılardan 3’ü Cezve’yi iş yerinde, 6’sı ise evinde kullanmaktadır. Bu 

kullanıcılardan biri hariç diğerleri ürünlerinden memnundur. Memnun olmayan 

kullanıcı kahvelerin az köpüklü olduğunu ve tek kişilik kahve yaparken sorun 

yaşadığını belirtmektedir. Memnun olan kullanıcılar ise eskiden kahve yapmaya 
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üşendikleri halde Cezve ile hızlı bir şekilde kahve hazırlayabildiklerini ve kahvelerin 

hepsinin köpüklü olduğunu söylemektedirler. Ayrıca ürünü iş yerinde kullanan 

kişiler ofislerinde ocak ve yer olmadığı için Türk kahvesini çok sevdikleri halde 

içemediklerini, Cezve ile bu sorunun aşıldığını bildirmektedirler.  

Görüşülen kullanıcılardan 3’ü kahve tiryakidir. Cezve, kullanıcıların işlerini 

kolaylaştırmış; kalabalık davetlerde kahvenin kolay yapılmasını sağlamıştır. 

Kullanıcılardan 2 tanesi Cezve’yi mutfakları dışında balkonlarında da 

kullanmaktadır. Kullanıcılardan 4’ü seyrek de olsa Cezve’yi su kaynatmak amacı ile 

kullanmakta, 1’i ise süt ve benzeri içecekleri Cezve’de ısıtmaktadır.  

Kullanıcıların hepsi Cezve’nin görünümünü beğenmektedir. Ürünü ‘şık’ olarak 

tanımlamakta, görünümünü beğendikleri için ürünü aldıklarını söylemekte, plastiği 

ile çeliği arasında seçim yaparken çeliği daha estetik buldukları için tercih ettiklerine 

değinmektedirler. Ayrıca kullanıcılardan 3’ü mutfaktaki diğer aletleri de çelik 

olduğunu ve bu ürünü diğer aletlerle uyum sağladığı için sevmektedir. 

Cezve kullanıcılarının hepsi görünümün işlev kadar önemli olduğunu düşünmektedir. 

Bunun sebeplerini görünümün pişirmeye güzellik katması, mutfak tezgahında 

muhafaza edildiği için ürünün estetik görünmesi ve ürünün görünümü ile 

fonksiyonunu belli etmesi olarak açıklamaktadırlar. 

Kullanıcılardan 7’si tasarımcının ürünü tasarlarken neden ilham almış olabileceği 

sorusuna yorum yapmıştır. Kullanıcılardan 4’ü ilham kaynağının klasik cezve 

olabileceğini düşünmektedir. Bir kullanıcı ürünü ördek ağzına benzetmektedir. Bir 

tanesi ise ürünün yalınlığını kahve kültüründeki sadelikle ilişkilendirmeye 

çalışmaktadır.  

Kullanıcılar ürünün görünümüne önem vermekle birlikte Cezve’ye yaklaşımları 

genel olarak fonksiyonellik yönündedir. Kullanıcıların ürün tercihinde etkili olan 

kriterlerin önem sırası fonksiyon, tasarım, kullanım kolaylığı, malzeme, reklam, 

marka, tavsiye, fiyat, servis yaygınlığı ve kalitedir. 

Kullanıcıların seçimlerinde tasarım ikinci sırada yer almakla birlikte kullanıcıların 

%78’i Cezve ile aynı özellikleri taşıyacak olsa ankette yer alan ürünü alabileceklerini 

belirtmişlerdir. Bu ürünün görünüm olarak Cezve ile aynı pratikliği gösterdiğini 

belirtmekte ve benzer görünüme sahip olduğunu söylemektedirler. 
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7.5.2. ‘Steamo’ Buhar Jeneratörlü Ütü 

Steamo buhar jeneratörlü ütü güçlü buhar ve su deposu sayesinde ütü yapma sürecini 

kolaylaştırmak ve kısaltmak için geliştirilmiş bir üründür. 1.2 litrelik su kapasitesine 

sahiptir. Şekil 7.9’da yer alan Steamo, ABS malzemeden üretilmekte ve 225 YTL’ye 

satılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.9: ‘Steamo’ buhar jeneratörlü ütü (DesignUM, 2005) 

Steamo buhar jeneratörlü ütü 2004 yılında Ümit Altun tarafından tasarlanmış, Eksen 

A.Ş. tarafından üretilmiş ve Arçelik tarafından satışa sunulmuş bir üründür. Altun’a 

(2006) buhar jeneratörlü ütü fikri üreticiden gelmiştir. Üretici ise böyle bir ütünün 

geliştirilmesi fikrine tüketiciden gelen şikayetler ve pazardaki gelişmeler sonucunda 

karar vermiştir (Yıldız, 2006). El ütülerinin kullanıcıları ütünün suyunun çabuk 

bitmesinden şikayet etmektedirler. İnsanların büyük bir çoğunluğu çamaşırlarını 

uzun süre bekletmekte ve haftanın bir günü bütün kıyafetleri ütülemektedir. Bu 

sorunlara cevap verebilecek bir ütünün kapasitesi ve özellikleri ise süreç dahilinde 

belirlenmiştir (Yıldız, 2006). 

Steamo ütü yarı profesyonel bir ütüdür (Altun, 2006). Profesyonel ütülerin evlerdeki 

kullanımına yöneliktir. Sürekli su doldurmak gibi sorunlardan sıkılmış kullanıcılara 

çözüm getirmek hedeflenmiştir. Bununla birlikte İstanbul’daki evlerden hareketle ev 

hanımlarının çalıştığı, büyük çoğunlukla ütülerin yardımcı kişilerce yapıldığı, ütü 

sahiplerinin ütü yapsa bile hafta bir ütüyü eline aldığı varsayılmıştır. Bu nedenle 

ütünün su haznesinin büyük olması gerektiği düşünülmüştür (Altun, 2006).  

Altun (2006) Steamo ütünün formunu günlük trendler yerine eski ütülerden 

esinlenerek tasarlamıştır. Yakın çevresinde yaptığı kullanıcı gözlemleri ile ütünün 
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ergonomisinde sorunları belirlemiştir. Ütünün burnunun kolayca her yere 

girebilmesi, kullanıcının ütü yaparken burnu rahat görebilmesi fikirlerine çözümler 

ararken kendi anneannesinin yaptığı ütüleri anımsamıştır. Ardından eski ütüler 

üzerine incelemeler yapmış ve onlardaki avantajları fark etmiştir (Altun, 2006). 

Steamo ütü el ütülerine göre pahalı olmakla birlikte farklı markalarda kendi 

sınıfındaki muadillerine göre daha ekonomiktir. Yıldız (2006) bu sebepten Steamo 

alacak kullanıcıyı “Ben yine de marka kullanmak istiyorum, mesela Sinbo kullanmak 

istemiyorum en az Arçelik kullanırım diyen kişiler” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca 

amaçlarını ”Arada kalan müşterileri tatmin etmeye çalışmak aslında bizim 

yaptığımız” olarak belirtmektedir (Yıldız, 2006).  

Steamo ütülerin ev kullanımına hitap etmesi amaçlanmıştır (Yıldız, 2006). Bu ürünü 

kullanan kişilerin 10-15 dakika da bir ütüye su doldurmaktan sıkıldıkları, normal 

ütülerin sulu buharından memnun olmadıkları ve daha fazla buhar istedikleri 

düşünülmektedir. Problemlere çözüm üretmesine rağmen Yıldız (2006) Steamo 

buhar jeneratörlü ütünün satışının çok fazla olmadığını belirtmektedir. Bunun 

sebeplerinden biri olarak ürünün tanıtılmasındaki eksikliğe değinmektedir ve şu 

açıklamayı yapmaktadır: 

“Biz büyük bir amatör ruhla, aşkla, şevkle bir ürünü önce sunulacak hale getiriyoruz, 
modelliyoruz, sonra çıkarıyoruz, etiketine kadar süslüyoruz. Ürün çıkarılıp, üretilmeye 
başlanınca artık bizden çıkıyor olay. Reklamının, pazarlamasının, pazar araştırmasının 
yapılması gerekiyor. Ürünün tanıtılması gerekiyor. Bunlar bizi aşıyor.” (Yıldız, 2006)  

Yıldız’ın (2006) ürünün satış azlığında değindiği üzere bu araştırma kapsamında 

ulaşılabilen Steamo ütü kullanıcısı sadece 3 ile sınırlı kalmıştır. Bunun sebepleri 

arasında ürünün yaklaşık 10 aydır piyasada olması, az adette satılması, bayiilerin ve 

firmanın kullanıcılar ile ilgili bilgileri paylaşmaması gelmektedir.  

Kullanıcılar, yaşları 25 ile 60 arasında değişmekte olan beylerdir. Her üçü de 

üniversite mezunu olan kullanıcılardan bir endüstriyel tasarımcı, biri endüstri 

mühendisi ve biri sanayicidir. Kullanıcılardan biri İstanbul’da, biri Ankara’da ve biri 

de Eskişehir’de ikamet etmektedir.  

Ulaşılan üç kullanıcıdan ikisi tasarımcının öngördüğü üzere seyrek olarak ütü 

yapmaktadır. Bir kullanıcı haftada bir, biri iki hafta bir ve bir diğeri ise haftada üç 

kere ütü ütülemektedir. Kullanıcılardan biri dışındakiler ütüden memnun olduğunu 

belirtmektedirler. Memnun olanlar ütünün buhar kapasitesinin yüksek olduğunu bu 
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sebeple rahat ütü yapıldığını iletmektedirler. Memnun olmayan kullanıcı ütünün su 

depo kapasitesini yetersiz bulmaktadır.  

Kullanıcılardan ikisi ütünün görünümünü beğenmekle birlikte bir kullanıcı yorum 

yapmamıştır. Görünümden memnun olan kullanıcılar ürünün yalın bir form ile rahat 

kullanım sağladığını belirtmektedirler. Bununla birlikte ürünün satın alınmasında 

tasarım 6. sırada yer almaktadır. En önemli kriterler sırası ile marka, fonksiyon, fiyat, 

servis yaygınlığı ve kullanım kolaylığıdır. Tasarım kriterini ise sırası ile malzeme, 

kalite, kullanıcı tavsiyesi ve reklam takip etmektedir. 

Kullanıcılardan ikisi ürünü tasarlayan kişinin otomobillerden esinlenmiş 

olabileceğini düşünmektedir. Üçüncü kullanıcı ise ürünü piyasadaki diğer ürünlerin 

kopyası olarak  görmektedir. Kullanıcılardan biri dışındakiler ürünün formunun 

işlevi kadar önemli olduğunu belirtmektedirler. Görünümün işlev kadar önemli 

olmadığını düşünen kullanıcı ise işi bittikten sonra ürünü kaldırdığını bu sebepten 

görünümün önemli olmadığı söylemektedir. 

Kullanıcılardan ikisi anketin son sorusunda yer alan alternatif ürünü çirkin 

göründüğü ve endüstriyel durduğu için almayacaklarını belirtmektedirler. Ürünü 

alacağını söyleyen kullanıcı ise ürünün daha iyi olabileceğini düşünmektedir. 

Alternatif ürünün basınç göstergesinin olması ve kordon tutucusunun bulunmasını 

artı değerler olarak nitelemektedir. 

7.5.3. ‘Sunpride’ Meyve Suyu Şişeleri 

Sunpride meyve suyu şişeleri soda camından sabit üfleme tekniği ile üretilmektedir. 

Şekil 7.10’da yer alan farklı bir sürü meyve suyu alternatifleri bulunan Sunpride 

piyasada 2,60 YTL’den satılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.10: Sunpride meyve suları (MarketingİST, 2005) 
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Sunpride meyve suyu şişeleri 2000 yılında Frigo Pak A.Ş. için tasarlanmıştır. Akman 

(2006) bu şişesinin tasarımında “Kullanıcının ötesinde ürünün kendisinin önemli 

olduğunu” belirtmektedir. İçine giren ürünün kalitesinin önemlidir ve bu sebepten 

şişesinin bu kaliteyi yansıtmasını istemiştir. Sunpride bir İngiliz firmasının kaliteli 

bir ürünüdür. Şişe de bunları temsil edebilmelidir (Akman, 2006). 

Sunpride şişesini kullanacak kişiler, meyve suyunu tüketeceği düşünülen kişilerden 

hareketle modellenmiştir (Akman, 2006). Bu kişiler Akman’ın (2006) tarifi ile “Daha 

kaliteli ve daha bilinçli içki içen bir kullanıcı kesimi”dir. Bu kesim sağlığını 

düşünmekte, bu amaçla kaliteye bir miktar fazla ödeme yapabilmektedir. Akman 

(2006) bu kişileri “işin farkında olan tüketici kesimi” olarak yorumlamaktadır. 

Akman (2006) şişenin tasarımını daha çok üretimi düşünerek geliştirmiştir. Şişenin 

üst bölümündeki kabartmalar yansıma ile camı parlatmak amacıyla kullanılmış bu 

sayede meyve suyunu parlak ve taze göstermek amaçlanmıştır. Ayrıca bu 

kabartmalar kalıp ayrım çizgisini de gizlemek için kullanılmaktadır. Etiketin alt 

kısımda yer alması, meyve suyunda oluşan tortuların kullanıcılar tarafından yanlış 

anlaşılmaması içindir. Akman (2006) içindeki meyve suyunun tüketildikten sonra 

kullanıcıların bu şişeleri başka amaçlar için kullanacaklarını öngörmüştür. Büyük 

şişelerin buzdolabında su depolamak amacı ile sürahi, küçük şişelerin ise baharatlık 

görevi görebileceğini düşünmüştür. 

Sunpride ürün müdürü Gül (2006) Sunpride’ın aslında bir İngiliz ve kendi 

ortaklarının markası olduğu içinde Türkiye’deki kullanım hakkını aldıklarına 

değinmektedir. Sunpride yurtdışında tetra-pak ambalajda satılmaktadır. Türkiye’de 

cam şişede sunulmasını Gül (2006) şu şekilde açıklamaktadır: 

“Ürünü aynı standartta sunmak istemedik ve daha kaliteli, daha özel ve daha elit bir ürün 
olsun istedik. O yüzden de hedef kitlesi A, B oldu. Buna uygun da bir ambalaj yapılması 
gerekiyordu. Yani Sunpride’ı gördüğünüz şişe şekli tamamıyla Türkiye’ye özel, buradaki 
sunum şeklidir. Yurtdışına çıktığınızda bunu normal tetra-pak ambalajda görürsünüz.” (Gül, 
2006)  

Gül (2006) pek çok tüketicinin Sunpride’ı yurtdışından ithal edilen bir ürün olarak 

gördüğüne değinmektedir. Bu yanılgıda şişe tasarımının etkisi büyük olarak 

değerlendirilmektedir. Gül (2006) tüketiciden aldıkları tepkileri bir kullanıcıdan 

gelen mektup ile örneklemektedir: “Şişeniz çok güzel gerçekten. Çok doğal duruyor. 

Her şeyi ile tasarımı ile çok etkileyici, ben evde su şişesi olarak kullanıyorum, 

atmaya kıyamıyorum.” 
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Gül (2006) ürün piyasaya çıkmadan önce hedeflenen kitleye ulaşıldığına 

değinmektedir. Bu durum, ürün piyasaya çıktığı 2000 yılında meyve suyu pazarının 

Türkiye’de bakir olmasına da bağlıdır. Diğer markalar o dönemde kampanya 

yapmazken Sunpride reklam kampanyaları ile ilgi çekmiştir. Ayrıca Sunpride 

Türkiye pazarına sürülen ilk %100 meyve suyudur. Sunpride’ın piyasaya çıktığı 

dönemde tüketiciler konsantre meyve suları ile %100 meyve suları arasındaki farkı 

bilmezken günümüzde bu farkın bilincinde olduklarına değinilmektedir. Sunpride 

kullanıcısı da ürünü bu farkı için tüketen bir kesim olarak görülmektedir. 

Ürün geliştirme sürecinin başında Sunpride %100 meyve suyu olduğu için bu ürünün 

cam şişede satılmasının uygun olacağı düşünülmüştür (Gül, 2006). Tetra-pak şişenin 

içindeki ürünü gizlediği, cam şişenin ise ürünün kalitesini rengi ile de belli ettiği 

savunulmaktadır. Gül (2006) Sunpride seçimi yapan kişileri “Tüketicisi gerçekten 

Sunpride’ın bağımlısı” olarak yorumlamaktadır. Bu tüketicinin sınırlı, sadık ve kolay 

kolay marka değiştirmediği düşünülmektedir. 

Sunpride piyasadaki meyve sularına göre daha pahalıya satılmaktadır (Gül, 2006). 

Bu sebepten ürün sadece Marmara ve Ege bölgelerine dağıtılmakta, diğer bölgelere 

market zincirleri sayesinde ulaşmaktadır. Hem fiyatından hem de hedef kitlesinden 

dolayı meyve suyu pazarında %2 ile %4 arasında değişen bir kesime hitap etmektedir 

(Gül, 2006). 

Araştırma kapsamında 21 Sunpride kullanıcısına ulaşılmıştır. Bu kişilerden 7’si 

erkek, 14’ü bayandır. Bu kişilerden 14’ü İstanbul’da, 1’i Bursa’da, 1’i İzmir’de, 1’i 

Adana’da, 1’i Antalya’da ve 3’ü Ankara’da ikamet etmektedir. Yaşları 20-60 

arasında değişmekte olan kullanıcıların çoğunluğu üniversite mezunudur. Bunun yanı 

sıra kullanıcılar arasında lise ve yüksek lisans eğitimi almış kişilerde bulunmaktadır. 

Kullanıcılar meslekleri açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu kişiler arasında 3 

doktor, 2 mimar, 5 endüstri ürünleri tasarımcısı, 1 grafik tasarımcı, 1 endüstri 

mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 satın alma ve hakla ilişkiler sorumlusu, 1 kalite 

güvence uzmanı, 5 öğrenci ve 1 reklamcı bulunmaktadır.  

Kullanıcıların Sunpride meyve suyu tüketmek sıklıkları değişiklikler göstermektedir. 

Ürünü her gün tüketen tek bir kişi bulunmaktadır. 4 kişi haftada birkaç kez, 4 kişi 

haftada bir kere, 3 kişi iki haftada bir, 3 kişi ayda bir, 6 kişi ise ürünü daha da seyrek 

tüketmektedirler.  
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Kullanıcıların hepsi Sunpride meyve suyundan memnundur. Memnuniyet sebepleri 

farklılık göstermektedir. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ürünü tadı için tüketmekle 

birlikte ürünün cam şişede satılması, %100 meyve suyu olması gibi sebepler de 

memnuniyette öncelikli rol oynamaktadır. 

Şişenin görünümünü, görüşülen kullanıcılardan sadece 3’ü beğenmemektedir. Bu 

kullanıcılar ürünü bardaksız içmenin zor olduğunu, şişenin boyundan tutulunca zor 

döküldüğünü ve uzun yıllar kullandıkları için artık sıradan geldiğini 

belirtmektedirler. Ürünün görünümünü beğenmekte olan kişiler ise şişenin kalite 

izlenimi verdiğini, sade, kullanımı rahat, hoş, şık, doğal görünümlü ve elle rahat 

tutulan bir şişe olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca kapağındaki güvenlik kilidi ve 

çıkan ses, şişeyi ilk açanın kendileri olduğunu anlatmakta; bu da kullanıcılar arasında 

önemli bir özellik olarak vurgulanmaktadır. Kullanıcıların muadiller içinde Sunpride 

meyve suyu almalarında şişenin tasarımı üçüncü sırada önemli bulunmuştur. İlk iki 

sırayı ürünün lezzeti ve cam şişede satılması almaktadır. Diğer faktörlerin etkisi ise 

sırası ile marka, şişenin başka amaçlarla kullanılabilmesi, kullanıcı tavsiyesi, fiyat ve 

reklam şeklinde sıralanmaktadır. 

Görüşülen kullanıcıların 11 tanesi tasarımcının neden esinlenebilmiş olacağı 

konusunda yorum yaparken 10 tanesi bir yorum yapmamaktadır. Kullanıcıların bir 

kısmı ürünü eski cam şişelere, kavanozlara, sürahilere ve testilere benzetmektedir. 

Bir kullanıcı ürünü burguya bir tanesi ise midye kabuğuna yakın bulmaktadır. Bir 

kullanıcı tasarımcının ürünün adından yola çıkarak güneşten esinlenmiş 

olabileceğine belirtmektedir, boyun kısmındaki deseni de ışınlar olarak 

nitelendirmektedir. Bazı kullanıcılar ise tasarımcının sadece tutma kolaylığı, rahat 

kullanım, net ve tutarlı bir imaj arayışından yola çıkmış olabileceğini düşünmektedir. 

Kullanıcıların ikisi dışındakiler şişenin görünümünün içindeki meyve suyu kadar 

önemli olduğunu belirtmektedir. Kullanıcılar şişeyi kullandıktan sonra 

atmamaktadırlar. Şişe kaliteyi yansıtmaktadır, modern görünüm ve güven veren bir 

imaj vermektedir. Cam şişe olması geri dönüşüm yapılabilmesi açısından gerekli 

görülmektedir. Ayrıca kullanıcıların çoğu ilk alım için şişenin imajının önemini 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte bir kullanıcı şişenin görünümünün önemsiz 

olduğunu biri ise hem önemli hem önemsiz olabileceğini söylemektedir. İçindeki 

ürününün lezzetini bilen biri için önemsiz, ilk kez alabilecek biri için önemli 

olabileceğine değinilmektedir. Anketin son sorusunda yer alan şişeyi kullanıcıların 
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12 tanesi alacakları yönünde yorum yapmışlarıdır. Alacaklarını söyleyen kullanıcılar 

ürünü ilk defa tüketeceklerse almayacaklarını ama içindeki ürünün lezzetini 

biliyorlarsa ürünü satın alacaklarına değinmektedirler. Bu kullanıcılar önemli olanın 

marka olduğunu belirtmektedirler. Alamayacaklarını söyleyen kullanıcılar ise 

resimdeki şişeyi göze hitap eder ve zarif bulmamışlardır. Ayrıca şişenin güven 

vermediğini belirtmektedirler. Tasarımcıya para vermeyen bir firmanın şişenin içine 

kaliteli bir meyve suyu koymayacağı düşünülmektedir. 

Kullanıcıların 7 tanesi dışındakiler Sunpride şişesini içindeki meyve suyunu 

tükettikten sonrada başka amaçlar için kullanmaktadırlar. Şişe daha çok su şişesi 

olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra zeytinyağı, yumuşatıcı, kokteyl gibi sıvılar 

depolanmaktadır. Evde hazırlanmış portakal ve nar sularını misafirlere ikram etmek 

için Sunpride meyve suyu şişelerini kullanan kişiler bulunmaktadır. Uyurken 

başucunda Sunpride şişesinin içinde su bulunduran kullanıcılar vardır. Bir kullanıcı 

şişede baharat sakladığını, bir diğeri bambu yetiştirdiğini belirtmektedir. 

7.5.4. ‘Telve’ Türk Kahvesi Makinesi 

Telve Türk kahvesi makinesi bağımsız kullanılabilen iki farklı pişirme haznesi ile bir 

kişilik veya aynı anda 4 kişilik kahve hazırlayabilmeyi olanaklı kılmaktadır. İçinde 1 

litrelik su deposu bulunan ürün ABS malzemeden üretilmektedir. Satış fiyatı 360 

YTL’dir ve Şekil 7.11’de de görülebileceği gibi kompakt bir tasarım ile alan 

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.11: ‘Telve’ Türk kahvesi makinesi (MarketingİST, 2005) 

‘Telve’ Türk kahvesi makinesi 2004 yılında Arçelik tarafından piyasaya çıkarılan bir 
üründür. Bu makine uzun süreli bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu ekipte endüstri 
ürünleri tasarımcısı olarak görevli olan kişi ise Erdem Büyükcan’dır. 
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‘Telve’ isimli Türk kahvesi makinesinin fikir olarak ortaya çıkması Arçelik’in AR-

GE departmanında yapılan çalışmalar sonunda olmuştur (Büyükcan, 2006). Bir Türk 

kahvesi makinesi yapma fikri belirginleştikten sonra 7P Think Tank Group isimli 

profesyonel kullanıcı araştırması şirketinden yardım alınmış ve bu proje kapsamında 

kullanıcıya yönelik çalışmalar bu firma tarafından yürütülmüştür. Ayrıca İTU’den bir 

yüksek lisans öğrencisi sürecin en başında Türk kahvelerine yönelik piyasa 

araştırması yürütmüştür (Büyükcan, 2006). Kafelerde ve kahve içilen yerlerde 

incelemeler yapmış, yöntemleri ve kullanıcıların ürünü nasıl kullandıklarını 

araştırmıştır. 

Telve ürün geliştirme sürecinin 3 farklı aşamasında odak grup çalışmaları yapılmıştır 

(Büyükcan, 2006; Güldoğan, 2006; Zülfikar, 2006). İlk odak grup çalışması tasarım 

sürecinin başında, fikrin oluşmasını takiben tüketicinin kahveyi nasıl sevdiğini 

araştırmak ve insanların Türk kahvesi gibi özel bir ürünü makine ile yapmaya sıcak 

yaklaşıp yaklaşmayacaklarını anlamak için yapılmıştır (Zülfikar, 2006). Bu 

çalışmada kullanıcılara kahveyi nasıl pişirdikleri sorulmuş, iyi bir Türk kahvesini 

nasıl tanımladıkları incelenmiştir. Bu odak grup çalışmaları herkesin doğru olarak 

kabul ettiği ve büyüklerinden öğrenip devam ettirdiği farklı bir kahve hazırlama 

yöntemi olduğunu ve insanların makine fikrine sıcak baksa da makinede yapılacak 

kahvenin köpüksüz, lezzetsiz ve soğuk olacağını düşündüklerini göstermektedir 

(Zülfikar, 2006). İlk aşama olarak gerçekleşen odak grup çalışmalarından toplanan 

verilerin yardımı ile ürünün sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. “Normal pişirme 

yöntemini en iyi simüle edecek yöntem” araştırılmış ve AR-GE departmanında 

yapılan çalışmalarla geliştirilmiştir (Büyükcan, 2006). İkinci odak grup çalışmasında 

ürünün ne gibi özellikleri olması gerektiği araştırılmıştır (Zülfikar, 2006). Bu 

aşamadan hareketle ürün sütte kaynatmalı mı, su deposu olmalı mı, bir seferde kaç 

kişilik kahve hazırlamalı gibi ürüne dair temel özellikler kararlaştırılmıştır. Bu odak 

grup çalışmasında ayrıca tasarımcının yaptığı ön çalışma eskizleri de kullanılmış ve 

kullanıcıların tepkisi ölçülmüştür. Üçüncü aşamada gerçekleştirilen odak grup 

çalışmaları ise ürünün kullanıcılar tarafından test edilmesi ve tepkilerinin 

incelenmesi için yürütülmüştür. Yaklaşık 400 kadın ve 60 erkek kullanıcıya tadım 

testi yaptırılmış; köpük, fincanda kalan telve miktarı, kahve fallı bakıp 

bakılamayacağı gibi en ince ayrıntısına kadar kullanıcıdan geri bildirimler alınmıştır. 

Telve sürecinde odak grup çalışmalarının yanı sıra sınırlı sayıda kullanıcı evlerinde 
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ziyaret edilmiş ve kahve hazırlarken gözlemlenmiştir. Ayrıca hazırlanan ilk 50 

prototip aralarında oteller, restoranlar bulunan 30 işyerleri ve günde yaklaşık 10 

fincan kahve yapılan 20 hanede 2 aya yakın bir süre zarfında test edilmiştir. Bu 

kişilerle her gün birebir görüşmeler yapılmış, ürünle ilgili problemleri dinlenmiş ve 

arıca bu kişilerin yaptıkları kahve sayılarını ve karşılaştıkları problemleri her gün not 

etmeleri istenmiştir. Telve’ye yönelik son kullanıcı araştırması ise ürün piyasaya 

çıktıktan sonra yapılmış ve odak grup çalışmasında kullanıcılardan Arzum’un 

elektrikli cezve ürünü ile Telve’yi kıyaslamaları istenmiştir (Zülfikar, 2006). Zülfikar 

bütün bu araştırmalardan dolayı Telve ürününü “tüketicisi ile bir arada üretilen bir 

ürün olarak çok özel ve çok özel bir süreç” olarak tanımlamaktadır. 

Kullanıcı araştırması olarak bu aşamaları içeren ürünün tasarlama süreci ikinci odak 

grup çalışmasının ardından başlamıştır. Büyükcan (2006) takip ettiği odak grup 

çalışmalarından hareketle ürünün formuna yönelik sürecin başından belli ön görüleri 

olduğunu söylemektedir: 

“Türk kahvesi Telve öncesinde maksimum 80YTL’ye alınan metal cezvelerde pişiriliyordu. 
Bu ürünle mücadele edemezsiniz. Onunla kıyaslanmaması gereken bir üründü Telve. 
Kullanıcı Telve’ye bakıp ben bunu cezvede de yaparım dememeliydi… Teknolojik olarak 
zahmetli bir ürün olacağı için pahalı bir ürün olacaktı. Bu sebepten dış görünümü içindeki 
teknolojiyi yansıtmalıydı. İyi kahve yapacağına dair güven vermeliydi.” (Büyükcan, 2006) 

Büyükcan (2006) ürünün teknolojik kıstasları sebebi ile kullanacak segmentin 

yükseldiğine değinmektedir. Ürünün gelir seviyesi B ve C olanlara çok hitap 

etmeyeceğini baştan tahmin etmektedirler. Bununla birlikte ürünün esas amacının ev 

kullanımı olmakla birlikte satışların ev ve iş yerleri için yarı yarıya dağılacağını 

düşündüklerini iletmektedir (Büyükcan, 2006). 

Bu nedenlerden dolayı Büyükcan (2006) tüketici tarafından profesyonel olarak 

algılanacak bir ürün tasarlamaya çalışmıştır. Ürününü bu yönde amacına ulaştığını 

düşünmekte ve “ürün herkesi ikna etti” demektedir.  

Arçelik pazarlama müdürlerinden Güldoğan (2006) sürecin başında Telve’nin evlere 

yönelik bir ürün olarak tasarlandığını belirtmektedir. Hedeflenen bu kişileri şu 

şekilde tanımlamaktadır: 

“Elektroniğe meraklı üst segment. Çok ucuza mal ettiği bir şeyi para verip alacak insanlar. 
Bu tip ürünleri alıp komşularına veya etrafa göstermekten hala mutlu olan bir kitle veya 
kahve tiryakileri.” (Güldoğan, 2006) 

Güldoğan (2006) genellikle ürün gelişim süreçlerinde bir noktadan yola çıkıldığını 

ama zaman içerisinde tüketicinin ve pazarın durumuna göre değişiklikler yaşandığını 
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belirtmektedir. Telve’de de benzer bir süreç yaşanmıştır. İlk çıkış noktası ev 

kullanımı için düşünülen ürün gidişatta göre küçük ve orta ölçekli işyerlerine 

yönelmiştir. Ürün başlangıçta profesyonel olarak düşünülmese de sonradan öyle 

olmuştur (Güldoğan, 2006).  

Güldoğan (2006) Telve piyasaya çıktıktan sonra başta düşünülen kullanıcıya 

ulaşıldığını ama tek farkın işyerlerinde talebin yüksek olması olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca ürününü fiyatı yüksek olduğu için beklenin biraz daha altında 

satış başarısı yakalamıştır (Güldoğan, 2006).  

Ulaşılan Telve kullanıcısı 19 tanedir. Bu kullanıcılardan 10 tanesi bayan 9 tanesi 

baydır. Kullanıcıların yaşları 20 ile 70 arasında değişik meslekteki kişilerdir. 

Kullanıcılardan üçü eczacı, beşi ev hanımı, beşi işletmeci, biri reklamcı, biri iletişim 

tasarımı uzmanı, biri tekniker, biri makine mühendisi, biri turizmci ve biri de 

doktordur. 

Kullanıcıların çoğunluğu üniversite mezunudur. Ulaşılan kişilerden 9 tanesi 

İstanbul’da, 6 tanesi Ankara’da, 2 tane Antalya’da ve birer tane de İzmit ve Eskişehir 

illerinde ikamet etmektedirler. 

Ürünlerin 10 tanesi evde 9 tanesi iş yerinde kullanılmaktadır, bu kullanım örnekleri 

Şekil 7.12’de yer almaktadır. Bu iş yerleri arasında 3 tanesi lokantadır. Ulaşılan 

kullanıcıların hepsi Telve’den memnundur. Sebeplerini şu şekilde açıklamaktadırlar: 

köpüklü kahve yapması, kahveyi taşırma riski olamaması, başında beklemek zorunda 

olmamak, pratiklik, kahve tiryakisi olmak, lezzet ve tadın normal cezveden farksız 

olması. 

Şekil 7.12: Telve’nin işyerinde (soldaki) ve evde (sağdaki) kullanımına örnek 

Kullanıcılar bu ürünü satın alırken kendilerini en çok etkileyen kriteri kullanım 

kolaylığı olarak iletmektedirler. Bu kriteri sırası ile fonksiyon, kalite, kullanıcı 
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tavsiyesi, tasarım, marka, malzeme, servis yaygınlığı, reklam ve fiyat takip 

etmektedir.  

Kullanıcıların hepsi Telve ürününün görünümünden memnundurlar. Mutfaklarına 

uyumlu, zarif, modern, küçük ve hazneleri cezve görünümünde olduğu için bu 

ürünün fiziksel özelliklerini beğenmektedirler.  

Kullanıcıların sadece 7 tanesi tasarımcının neden ilham almış olabileceği sorusuna 

yorum yapmıştır. Bu yorumlar arasında, cezve, fırın, ekspresso makinesi ve değerli 

bir eşyanın kutusu bulunmaktadır. Kullanıcıların 5 tanesi ürünün işlevinin önemli 

olduğunu ve görünümün önemli olmayacağına değinmektedirler.  

Kullanıcıların 6 tanesi ankette resmi olan ürünü alacaklarını belirtmektedirler. Bu 

kişiler ürünü şık ve güzel bulmuş ve ayrıca işlevin daha önemli olduğunu belirtmiştir. 

Almayacağını söyleyen kullanıcıların çoğunluğu bu ürünü aynı anda 4 tane yerine 

tek kahve yapabildiği için tercih etmemektedirler. Ayrıca kahvenin cezvede 

hazırlanmasının daha hoş olduğunu, resimdeki aletin ekspresso makinesine 

benzediğini iletmektedirler. 

Kullanıcıların ürünün yeterliliği konusunda değişik şikayetlerde bulunmaktadırlar. 

Evde kullananlar ürünü büyük bulmakta iş yerinde kullananlar ise ürünün küçük 

olduğunu söylemektedirler. Lokanta gibi günlük kahve pişirme adetlerinin çok fazla 

olduğu yerlerde yan yana birkaç adet Telve bulunmaktadır. Ev kullanıcıların bir 

kısmı ise kahve fincanları daha büyük olduğu için Telve’nin 2 kişilik haznesinin 

yetersiz olduğunu belirtmektedir. Bu kullanıcılardan biri bu şikayetine çözüm 

getirecek kendi sistemini geliştirmiş ve aynı anda Telve’de 6 kahve hazırlama 

tekniğini geliştirmiştir. 

7.5.5. ‘Tiryaki’ Çay Makinesi 

Tiryaki çay demleme makinesi paslanmaz çelik (inox) malzemeden üretilmektedir. 1 

litrelik demlik ve 1,8 litrelik su ısıtıcısı kapasitesine sahiptir. Şekil 7.13’de yer alan 

Tiryaki, 130 YTL’ye satılmaktadır. 

Tiryaki çay makinesinin çelik olan alternatifi 2001 yılında Ümit Altun tarafından 

tasarlanmış, Eksen A.Ş. tarafından üretilmiş ve Arçelik tarafından piyasaya 

sürülmüştür. Günümüzde aynı ürün hem Arçelik markası hem de Arzum markası ile 

satılmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen Arçelik markalı olandır. 
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Şekil 7.13: ‘Tiryaki’ paslanmaz çelik çay makinesi (DesignUM, 2005) 

Tiryaki çay makinesinin süreci her hangi bir kullanıcı araştırması içermemektedir. 

Bu ürünle ilgili bütün kıstaslar üretici firma tarafından tasarımcıya aktarılmıştır. 

Altun (2006) Arçelik’te çalıştığı süre dahilinde tasarladığı bu ürünün fikir oluşumunu 

şu sözlerle ifade etmektedir: “Tiryaki’yi direk üretici firma geliştirip, alt yapısını, 

kısıtlarını koyup bizden sadece bir form tasarımı yapmamızı istemişti.” 

Bu ürünün çelik olanın üretilmesi ise malzeme çeşitlemesi yapmak için gerekli 

görülmüştür. Altun (2006) bu tercihi şu şekilde açıklamaktadır: 

“İnsanlar, bunu her zaman biliriz, hiçbir zaman plastiği tercih etmez. Yiyecek içecekte 
insanlar genelde doğal malzemeleri, metal, seramik gibi malzemeleri, tercih ederler. Dolayısı 
ile fiyat aralığı üst sınıflara çıktığı zaman, bu tip malzemeleri kullanmayı zaten ürün 
çeşitlemesi açısından yapıyoruz biz. O yüzden çelikleri çıktı tiryakilerin.”  

Çelik çay makineleri üst sınıfa hitap etme kaygısı yerine, fiyat çeşitlemesi 

oluşturabilmek için geliştirilmiştir. “Tiryaki’yi çok seviyorum ama ben 

paslanmazdan vazgeçmem onun için hala ocak üzerindeki çaydanlığımı 

kullanıyorum denmesin diye paslanmazı” üretilmiştir (Yıldız, 2006). Plastik olanı 

yerine çelik olanı seçen kişilerin sadece damak zevkine göre böyle bir tercih 

yaptıkları düşünülmüştür.  

Arçelik pazarlama müdürlerinden Güldoğan (2006) ise Tiryaki’nin ev kullanımı için 

olduğuna değinmektedir. İşyerlerinden de kullanılmakla birlikte, bu gibi yerlerin 

daha büyük ölçekli çay makinelerini tercih edecekleri düşünülmektedir. Güldoğan 

(2006) ayrıca Tiryaki’nin yazlıklarda ve misafir toplantılarında kullanıcıların yanında 

durduğu için pratiklik getirdiğini belirtmektedir. 
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Eksen A.Ş. üretim sorumlusu Yıldız (2006) Tiryaki ürününü kendilerinin 

“lokomotifi” olarak tanımlamaktadır. Bu nedenden pazar liderliğini kaptırmak 

istememekte; Türk kültüründeki çay alışkanlıklarına önem vermektedirler. “Çay 

buharla demlenir, çay sıcakla demlenmez” genel yaklaşımının kullanıcılar arasında 

hakim olduğuna ve bu kişilerin diğer şekilde pişirilen çaya yanmış çay olarak 

baktıklarına inanmaktadırlar. Bu nedenle çayın demlenme prensibine uymayan 

makineleri üretmek istememektedir. Yıldız (2006) daha modern bir çizgi aradıklarını 

ama çaydanlık prensibine uymadıkları için bu ürünlerden vazgeçtiklerine 

değinmektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan Tiryaki kullanıcısının sayısı 23’tür. Bu kullanıcıların 

6’sını baylar oluşturmaktadır. Kullanıcıların yaşları 20’nin altı ile 65 arasında 

değişmektedir. Çoğunluğu üniversite mezunu kişilerden oluşan kullanıcıların 3 tanesi 

lise mezunudur, 6 tanesi yüksek lisans eğitimi almıştır. 

Kullanıcıların meslek grupları çeşitlilik göstermektedir. Kullanıcıların meslek 

dağılımları şöyledir: 1 eczacı, 1 endüstriyel tasarımcı, 4 doktor, 1 öğrenci, 2 ev 

hanımı, 4 hemşire, 1 servis elemanı, 1 avukat, 1 grafik tasarımcı, 1 turizmci, 2 

mimar, 1 makine teknikeri, 2 makine mühendisi ve 1 tane de serbest meslek sahibi. 

Kullanıcıların 7’si Ankara’da, 9’u İstanbul’da ve 7’si Antalya’da ikamet etmektedir. 

Ulaşılan 23 üründen sadece 6 tanesi işyerlerinde kullanılmaktadır. Bu iş yerleri, 

çalışan sayısı 5’i geçmeyen küçük ölçekli işletmelerdir. 

Kullanıcıların iki tanesi dışındakiler Tiryaki çelik çay makinesinden memnun 

olduklarını belirtmektedirler. Memnun olmayanlar normal demlikle demlenen 

çaydan lezzetin farklı olduğundan ve çayın hemen karardığından şikayetçilerdir. 

Memnun olanlar ise çeşitli sebepler sıralamaktadırlar. Bunların arasında pratiklik, 

rahat taşınabilme, misafire sürekli sıcak çay servis edebilme, suyun bitip çaydanlığın 

altının yanma derdinin olmaması, su ısıtıcısı görevi de görebilme, kırılmama ve 

rezistans sayesinde devamlı kaynamaması yer almaktadır. 

Kullanıcılar büyük bir çoğunluğu Tiryaki’yi aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da 

kullanmaktadırlar. 2 kullanıcı Tiryaki’de filtre kahve hazırlamaktadır. Kullanıcıların 

2 tanesi dışındakiler Tiryaki’nin görünümünden memnundur. Görünümünü 

beğenmeyenler ürünü soğuk bulmaktadırlar. Beğenenler ise renginin mutfaklarına 

uyduğunu, güzel, sevimli ve sempatik olduklarını belirtmektedirler. Ürünün renginin 
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mutfağına uyduğunu belirten kullanıcılardan birine ait ürün resmi şekil 7.14’de yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.14: Tiryaki’nin evdeki kullanımına örnek 

Tiryaki tercihlerinde kullanıcılar en çok kullanım kolaylığının önemli olduğuna 

değinmektedirler. Bu kriteri sırası ile kullanıcı tavsiyesi, marka, fiyat, malzeme, 

tasarım, fonksiyon, kalite, servis yaygınlığı ve reklam takip etmektedir. 

Kullanıcılardan 17 tanesi tasarımcının neden ilham almış olabileceği sorusuna yorum 

yapmış ve birçoğu bu soruyu klasik çaydanlık olarak cevaplamıştır. Bunun yanı sıra 

semaver, fıçı, Arçelik’in çelik robotu, ve uzay teknolojisi yorumu yapanlar da 

bulunmaktadır. 

Kullanıcılardan 4 tanesi ürünün görünümünün işlevi kadar önemli olmadığını 

düşünmektedir. Bu kullanıcılar ürünün çay yapmasını, kırılmaz malzemeden 

olmasını, kolay temizlenmesini yeterli görmektedirler. Görünümün önemli olduğunu 

belirten kullanıcılar Tiryaki’yi aynı zamanda bir süs objesi olarak görmekte ve 

mutfaklarının estetiklerine önem verdiklerini belirtmektedirler.  

Kullanıcılardan 3 tanesi Tiryaki yerine resmi olan ürünü alacaklarını 

belirtmektedirler. Bu kişiler bu ürünü daha estetik olduğu, işlevin daha önemli 

olduğu veya daha dengeli göründüğü için tercih edeceklerini belirtmektedirler. 

Almayacağını belirten kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ise çayın buharla 

demlenmesini istemektedirler. Ayrıca bu ürünün filtre kahve makinesine benzediği, 
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temizlemede sorun yaşanacağı, ne olduğunun belli olmadığı, su haznesinin ayrı 

kullanılamadığı için şikayet etmektedir. 

7.5.6. ‘T-Cash’ Yazarkasa 

T-Cash elektronik yazarkasa Vestel bayilerinde VS 6000-T kodu ile satılmaktadır. 

YTL’ye uyumlu olan T-Cash’in piyasa fiyatı 400 YTL’dir. Şekil 7.15’de yer alan 

ürün plastik enjeksiyon ile üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.15: T-Cash yazarkasa (MarketingİST, 2005) 

T-Cash yazarkasa 2004 yılında geliştirilmiş, Vestel tarafından üretilmiş bir üründür. 

Bu ürünün tasarımı T-Design’a, elektronik sistemi ise T-Tronic’e aittir. Armağan 

(2006) sürecin başında T-Cash için “Kullanıcı profilini küçük işletmeler, bakkallar, 

sınırlı ciro yapan esnaflar olarak” ele aldıklarını söylemektedir. Bu tabanı 

yakalayabilmek için bu tabanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün arayışına 

girmiş, bir ürün tanımlamaya çalışmışlardır. Yapılan gözlemlerle bu tabanın 

ihtiyaçları saptanmıştır. Tasarım ekibi tarafından belirlenen kıstasların başında aletin 

küçük olmasının gerekliliği gelmektedir. Öngörülen kullanıcıların büyük boyutta bir 

yazarkasaya ihtiyaçları yoktur, çünkü genelde mekanları ufaktır. Tezgah alanı 

küçüktür. Çok yüksek fonksiyonlu her işi yapan bir cihaza ihtiyaçları yoktur çünkü 

onların ürün portföyleri sınırlıdır. Tasarım ekibi gözlemlerinden ileri gelen 

öngörülerinden hareketle hem kullanıcının yaşam alanına uygunluk sağlayan bir 

ürün, hem de yeni getirilen özelliklerin çabucak algılanmasını sağlayacak, kendi 

prospektüsü olabilecek bir ürün oluşturmaya çalışmıştır (Armağan, 2006). 

Vestel T-Cash yazarkasanın muadilleri arasındaki en büyük farkı sahte parayı 

tanıması için geliştirilmiş bir sisteme sahip olmasıdır (Armağan, 2006). Bu ürün Yeni 
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Türk Lirası’na geçiş sürecinde tasarlandığı için kullanıcı bu paraların sahte olup 

olmadığını kontrol etme gereği duyacaktır diye düşülmüştür. Kullanıcılarla ilgili bu 

sonuçta tasarım ekibinin sahada yaptığı gözlemler etkili olmuştur: “Bunu nasıl fark 

ettik? Sahalarda test yaparken kullanıcıların ultravioleli kutulardan aldığını gördük 

ve biz bu ürün özelliğini bunun içine koyduk. Ve bu satın alma kararını da etkiledi.” 

Tasarım sürecinde tuş takımına karar verilmesinde de sahada yapılan gözlemlerin 

etkisi olmuştur. Bu gözlemler sırasında kullanıcıların yazarkasaların tuşlarının 

üzerine çıkartmalarla ürün isimlerini yazdıklarını fark eden tasarımcılar tuş kilidini 

kağıtları değiştirilebilir şekilde tasarlamışlardır. Tasarım sürecinde denenen farklı tuş 

takımı ve renk alternatifleri şekil 7.16’da yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 7.16: T-Cash yazarkasa denemeleri 

Bu öngörüler ve gözlemlerle yola çıkan yazarkasanın en önemli özelliklerinden biri 

ekonomik olacak olmasıdır (Oflaz, 2006). Firmanın hedef kitlesinde ürününü fiyatını 

göz önünde bulunduran ticari unvana sahip işletmeler yer almaktadır. Pazarda 

yapılan araştırmalarla bu kişiler tasarım sürecinin başında firma tarafından şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

“Bu tip işletmelerde hızlı işlem yapabilen, az yer kaplayan ve pratik ürünler tercih edilmektedir. 
Bu sebeple kullanıcıları bu kriterleri üründe arayan kişiler olarak düşündük. Sanayi tipi ve 
büyük marketlerde kullanılan bilgisayar tabanlı yazarkasaların dışında daha küçük ölçekli tüm 
işletmeler segment olarak hedef kitlede yer almaktadır.” (Oflaz, 2006) 

Oflaz (2006) T-Cash yazarkasanın “direkt belli bir hedef kitlenin ihtiyacı için varolan 

bir ürün olduğundan, hedef kitlenin dışında kullanılmasının bu ürün için geçerli” 

olmadığını belirtmektedir. Araştırma kapsamında ulaşılan kullanıcı profili firmanın 

bu öngörüsünü doğrulamaktadır.  
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Anket çalışmaları ile ulaşılabilen T-Cash yazarkasa kullanıcısının 7’si bay ve 1’i 

bayan olmak üzere toplam sayısı 8‘dir. Yazarkasanın kullanılmakta olduğu yerler 

firmanın ve tasarımcının ön gördüğü gibi küçük ölçekli işletmelerdir. Bu işletmeler 

arasında 2 eczane, 1 konfeksiyon mağazası, 1 bakkal, 1 nalburiye, 1 kuaför, 1 kafe ve 

1 tane de küçük ölçekli müzik ve film marketi yer almaktadır. Bu işletmelerin 2’si 

Ankara’da kalanları ise İstanbul’da bulunmaktadır. Ürünün kullanıcılarının yaşları 

25-55 arasında değişmektedir. Eğitim düzeyi olarak ulaşılan kullanıcılardan 4’ü 

üniversite mezunu, 3’ü lise mezunu ve bir tanesi ilkokul mezunudur.  

Kullanıcıların %75’i üründen memnun olmadıklarını dile getirmektedirler. 

Memnuniyetsizliklerinin arkasında çeşitli sebepler yer almaktadır. Kimileri para 

tanıma ışıklarının göstermelik olduğunu, kimi çekmeceyi açma tuşunda sorun 

yaşadığını, kimi müşteri ekranında tutarın zaman zaman gözükmediğini kimi ise 

servisinin çok pahalı olduğunu belirtmektedir. Memnun olan %25’lik kesim ürünün 

kendi kullanımı için her türlü kolaylığı sağladığını düşünmektedir. 

Şekil 7.17: T-Cash yazarkasanın geniş (solda) ve dar (sağda) mekanlarda 
kullanımına örnek 

Kullanıcıların muadilleri arasında Vestel yazarkasayı seçmelerinin en büyük sebebi 

ürünün fiyatıdır. Bu kriteri sırası ile takip eden faktörler marka, kullanım kolaylığı, 

servis yaygınlığı, kullanıcı tavsiyesi, fonksiyonu, tasarımı, kalitesi ve reklamıdır. 

Bunun yanı sıra ürünün küçük olması, taksitle satılması ve yerli malı olması ürünün 
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seçiminde etkili olan sebepler arasında sıralanmaktadır. Kullanıcıların %75’i T-

Cash’in görünümünü beğendiklerini söylemektedirler. Ürünün görünümünü 

beğenmediğini söyleyen iki kullanıcıdan biri bayandır ve ürünün kendisine kaba 

geldiğini söylemektedir. Ulaşılan T-Cash kullanıcılarının ikisinin ortamında yapılan 

incelemeler şekil 7.17’de yer almaktadır. 

Bununla birlikte ankete cevap veren kullanıcıların görünümün işlev kadar önemli 

olup olmadığı hakkındaki fikirleri yarı yarıya dağılmaktadır. Önemsiz diyen 

kullanıcılar yazarkasanın “vitrine konulmayacağını”, “sonuçta bir yazarkasa” 

olduğunu söylemektedirler. Görünüme önem veren kullanıcılar ise ürünün durduğu 

tezgahın tasarımının önemli olduğunu, bankoda yer alan diğer ürünlerle uyumlu 

olması gerektiğini ve işyerindeki ciddiyet imajını yansıtmasını istemektedirler. 

Ayrıca kullanıcılar ürünün küçük olmasına çok önem vermekte ve bunu da ürününün 

görünümüne bağlı bir özellik olarak algılamaktadırlar. Bu sebepten ürünün 

görünümünü beğenen kullanıcıların hepsi bu beğenilerinde ürünün küçük olmasının 

da etkisi olduğunu söylemektedirler. Yapılan gözlemlerde ürününü genellikle dar 

mekanlarda kullanıldığı tespit edilmiştir, bu sebepten ürünün küçüklüğü ciddi bir 

öneme sahiptir. Bununla birlikte ürünün küçüklüğünü vurgulamayan kullanıcıların 

mekanlarında yapılan gözlemler bu ürünü kullanabilmek için aldıkları çekmecelerin 

üründen daha fazla yer kapladığını göstermektedir. Bu sebepten ürünün küçüklüğü 

bu kullanıcılar için bir avantaj olamamaktadır.  

Kullanıcılar %50’si tasarımcının ürünü tasarlarken nerelerden ilham alabileceği 

sorusuna fikirleri olmadıkları yönünde cevap verirken kalan %50 ürünü daktiloya, 

hesap ve para sayma makinesine benzettiklerini söylemektedirler. 

T-Cash’in geliştirilme sürecinde ürününü muadillerinden ayrılmasında önemli bir rol 

oynayacağı düşünülen sahte para tanıma özelliği kullanıcılar tarafından beklenen 

ilgiyi görmemiştir. Kullanıcıların ürünü daha çok fiş kesmek için kullandıklarını 

belirtmekte ve sadece iki kullanıcı çok nadiren sahte para tanıma özelliğini 

kullandığını söylemektedir. Ayrıca çoğu kullanıcı ürünün bu özelliğinden şikayet 

etmekte ve kullanılan ışıkların sadece ürünün kendini aydınlatmasına yaradığını 

sahte para tanımlayamayacağını belirtmektedirler. Bu sebepten kullanıcıların bir 

kısmında kasanın yanında ultraviole ışıklar durmakta, bir kısmı ise para kontrolünü 

gözü ile yapmaktadır. Şekil 7.18 T-Cash’in değişik kullanımlarını örneklemektedir. 
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Şekil 7.18: T-Cash yazarkasanın kullanımına örnekler 

Ürünün tuş takımı tasarımcılar tarafından çıkarılıp takılabilir ve bu sayede alttaki 

kağıtlara ürün adları yazılabilir şekilde tasarlansa da kullanıcıların hiçbiri ürünün bu 

özelliğini kullanmamaktadırlar. Hatta aletin sadece iki tuşunu kullandığını ve bu 

yüzden böyle bir ihtiyacın hiç olmadığını iletenler de olmuştur. 

Kullanıcıların 7 tanesi aynı özellikleri taşıyacak olsa anketteki diğer yazar kasayı alır 

mıydınız sorusuna olumlu cevap vermiştir. Olumlu cevap veren bu kullanıcılar 

anketteki yazarkasanın görünümünü beğendiklerini, şık bulduklarını, daha küçük 

olduğu için tercih edeceklerini, iki yazarkasa arasında fark görmediklerini ve işlevin 

daha önemli olduğunu belirtmektedirler. Ürünü almayacağını söyleyen kullanıcı ise 

rakamları gösteren ekranın çok küçük gözüktüğünü bu sebeple de ürünü tercih 

etmeyeceğini söylemiştir. 

7.5.7. ‘Yeni Rakı’ Şişesi 

Yeni Rakı’nın yeni şişesi pazarda 4 farklı boyda bulunmaktadır. Şekil 7.19’da yer 

alan şişeler soda camından sabit üfleme yöntemi ile üretilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.19: 4 farklı boy Yeni Rakı şişesi 
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Geleneksel içkimiz rakının en eski markalarından bir olan ‘Yeni Rakı’ 2005 yılında 

şişesini yenilemiş ve bu yeni tasarımı Tasarımüssü isimli tasarım danışmanlık 

firmasına yaptırmıştır. Bu firmadan şişeyi tasarlayanlar, Tasarımüssü’nün kurucusu 

ve baş tasarımcı Gamze Güven ve şişenin tasarlandığı süreçte bu firmada çalışan 

Mete Ahıska olmuştur.  

Güven (2006) Yeni Rakı proje teklifi ilk kez kendine sunulduğunda heyecanlandığını 

belirtmektedir. “Kendi kültürümüzden, bize ait değerlerden çıkan ürünleri dünyaya 

tanıtmak ve sunmaktan çok keyif” almaktadır, bu nedenle rakı projesini bu anlamda 

çok değerli bulmuştur. Rakıyı ‘kült’ olmuş bir şişesi olmayan milli bir içki olarak 

değerlendirmiş bu durum dolayısıyla bu tasarımda ‘norm’ oluşturmayı çok önemli 

görmüştür, zamansız bir ürün yaratmaya çalışmıştır. Tasarım süreçlerindeki 

amaçlarını “Bundan sonra rakı denince akla gelecek bir form yaratmaya çalıştık” 

olarak belirtmektedir. Bu amaçla tasarladıkları şişenin formunu ise “Doğunun 

kıvraklığını, batının yalın çizgilerini taşıyan oryantal olmayan kendine ait yalın ve 

estetik bir kimlik” olarak tanımlamaktadır.  

Güven’e (2006) göre şişenin taşıyacağı kıvraklığa rağmen bir erkek içkisi olduğu da 

hiçbir zaman unutulmamalıydı. Güven (2006) rakıya yüklenen bu erkek içkisi 

kavramının kendi küçüklüğünden beri bildiği bir olgu olduğunu “Babam evlenmeden 

rakı içemezsin derdi demek gerçekten bir erkek içkisiydi” sözleri ile ifade 

etmektedir. Bu nedenle şişe zarif, kibar olması gerektiği kadar güçlü ve heybetli yani 

erkeksi de olmalıdır. Bunu sağlamak için feminenlik hissi veren ince ve uzun formlar 

yerine dengeli ve ağırbaşlı şekiller denenmiştir. Ağırbaşlılığı yansıtmak için şişenin 

altı genişlemiş, heybetli durması için boyu uzamış ve omuzlar kalınlaştırılmıştır. 

Güven (2006) şişenin tasarım süreci boyunca önem verdiği noktaların başında haptik 

algı geldiğine değinmektedir. Kişinin şişeyi eline aldığında gücü elinde hissetmesine 

çalışılmıştır. Güven (2006) bu olguyu “Masaya tak diye vurduğunda elinde gücü 

hissetmeliydi” olarak anlatmaktadır. Bu amaçla şişenin beli ince yapılmış, hem tutuş 

kolaylığı sağlanmış, hem de güçlü bir etkileşim kurulmaya çalışılmıştır. Bu 

yaklaşımın kullanıcılara “benim şişem” dedirteceği ve bu hissi vereceği 

düşünülmüştür. 

Ahıska (2006) Yeni Rakı şişesi tasarım sürecinde sistematik gözlemler veya 

görüşmeler yapmadığını belirtmektedir. Rakının Türk kültürünün bir parçası 

olduğuna, o kültürde yaşadığı için bilgi sahibi olduğuna, bir yerlerden kalma aklında 
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imajlar var olduğuna değinmektedir. Yeni Rakı projesindeki temel felsefesini ise bir 

arkadaşının eleştirisi sırasında söylediği bir söze dayandırmaktadır. Rakı üzerine 

konuşmaları sırasında arkadaşı “Rakı masasına dingildek bir tasarım koyamazsınız” 

demiştir ve Ahıska bu sözden hareketle tasarımlar geliştirmiştir.  

Ahıska’nın (2006) tasarım sürecinin başında aklında canlanan imajlar rakı masasında 

kolları sıvalı, hafif çakır keyif ve 50’sinin üzerinde insanlardan oluşmaktadır. Bu 

imajdan hareketle rakı masasının ağır, mütevazı bir ortam olduğu öngörüsünde 

bulunmuştur. Bu ortamda masada “sağlam, güzel ve oturaklı duracak” bir şişe 

tasarlamaya çalışmıştır. Ne kendini çok gösterecek ne de çok silik olacak bir ürün 

arayışı içine girmiştir. Şişenin ince belli formunun ise Güven’nin (2006) değindiği 

gibi süreç içinde geliştiğini söylemektedir. 

Güven (2006) ve Ahıska (2006) ürüne dair bu ön görüleri elde etmelerinde Mey İçki 

pazarlama departmanından rakı tüketimine ilişkin kendilerine aktarılan pazar 

araştırmasının, yakın çevrelerindeki rakı içicileri ile yaptıkları görüşmelerin ve 

rakının geçmişi üzerine incelemelerin büyük önemi olduğunu belirtmektedirler. 

Ayrıca tasarım alternatiflerini yakın çevresindeki 10 kişilik bir grup içinde nihai 

tüketici gibi düşünmeye çalışarak eleştirmiş ve bu yolla geliştirmişlerdir. 

Mey İçki ürün satış müdür yardımcısı Aydın (2006) tasarım danışmanlık firmasında 

da aktardıkları pazar araştırmasının kullanıcı kitlesini tanımak, onların markaya 

bakışlarını-ihtiyaçlarını öğrenmek için uluslararası araştırma şirketleri ile birlikte 

yürütülen kalitatif ve kantitatif tüketici araştırmalarına dayandığını belirtmektedir. 

Bu araştırmalarda tüketicilerin markaya olan bakışları, ihtiyaçları, beklentileri 

irdelenmiştir. Ayrıca Yeni Rakı tasarım sürecinde farklı tasarımcılardan toplanan 

ürün tasarımları arasında seçim yapmak için odak grup çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Gerek sadece şişelerin görselleri gerek ise şişe görselleri ve 

etiketlerinin bir arada olduğu resimlerden hareketle yürüyen bu odak grup çalışmaları 

sonunda kullanıcıların en çok beğendikleri şişe üretilmiştir. Bu araştırmalar 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Aydın (2006) Yeni Rakı kullanıcısını 

Tekirdağ Rakısı kullanıcısı ile kıyaslayarak şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Tekirdağ Rakısı ile Yeni Rakı ürünümüz gerek tat gerekse de fiyat olarak birbirinden 
ayrılıyorlar, Yeni Rakı meta bir ürün olarak nitelendirilebilirken, Tekirdağ Rakısı ulaşılabilir 
lüks olarak konumlandırılabilir. Yeni rakı tüketicileri daha geleneksel, yaş ortalaması rakı 
kategorisi yaş ortalaması ile daha orantılıyken; Tekirdağ Rakısı tüketicileri daha genç ve 
modern olarak nitelendirilebilir. Tekirdağ Rakısı tüketicilerinin genel olarak hayatlarında 
daha seçici oldukları, kaliteye değer verdikleri de gözlemlenmektedir.” (Aydın, 2006) 
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Aydın (2006) bütün bu araştırmalara rağmen ürün piyasaya sürüldüğünde tüketiciden 

olumsuz tepkiler beklediklerini belirtmektedir. Bunun sebebini “Rakı kategorisindeki 

geleneksel duruşu nedeniyle Yeni Rakı’nın yeni şişesi bir devrim niteliğinde” 

olmasına bağlamaktadır. Buna rağmen ürün piyasaya sürüldükten sonra çok olumlu 

tepkiler aldıklarına değinmektedir.  

Kullanıcı tepkilerini incelmek için araştırma kapsamında 14 kişi ile anket çalışması 

yürütülmüştür. Bu anket çalışmalarına katılanlardan sadece 1’i bayandır. 

Kullanıcıların yaşları 20 ile 60 arasında değişmekte ve meslek olarak 7 tanesi 

doktorluk yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2 mimar, 1 avukat, 1 turizmci, 1 endüstri 

ürünleri tasarımcısı, 1 mali denetim asistanı ve 1 tane de makine mühendisi anket 

doldurmuştur. Kullanıcıların 9’u üniversite ve 5’i yüksek lisans mezunudur. 7 

kullanıcı İstanbul’da, 6 kullanıcı Antalya’da ve 1 kullanıcı Ankara’da ikamet 

etmektedir.  

Kullanıcılardan 12 tanesi Yeni Rakı’dan memnun olduğunu belirtmiştir. Bu kişiler 

ürünün tadını beğenmekte ve ustaları kendilerine öyle öğrettikleri için bu üründen 

memnun olduklarını dile getirmektedirler. Ayrıca 8 kullanıcı eski alışkanlıkları 

gereği Yeni Rakı’dan vazgeçemediğini söylemektedir. Memnun olmayan bir 

kullanıcı ürünün dinlenmemiş bulmaktadır. Hem memnun hem memnun olmadığını 

belirten bir kullanıcı ise ürünün tadını kaliteli bulduğunu ama yeni şişeyi 

beğenmediğini söylemektedir.  

Kullanıcıların Yeni Rakı’yı tercih etmelerinin en önemli sebebi ürünün lezzetidir. Bu 

kriteri sırası ile marka, şişe kapağında emniyetin bulunması, şişenin tasarımı, fiyat, 

ürünün şeffaf şişede satılması, kullanıcı tavsiyesi ve reklam takip etmektedir. Şişe 

tasarımı kullanıcıların seçiminde 4. sırda yer alsa da kullanıcıların 11 tanesi şişenin 

yeni görünümünü beğendiğini belirtmektedir. Bir kullanıcı şişenin votka şişesine 

benzediği ve meyhane yerine gece kulübü çağrışımı yaptığı gerekçesi ile şişeyi 

beğenmediğini belirtmektedir. İki kullanıcı ise görünümü hem beğenmekte hem de 

beğenmemektedir. Bu kullanıcıları şişenin tutuşunu sağlam bulduklarını ama 

feminen bir havası olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca 70cl’lık şişe buzdolaplarına 

sığmadığı için şikayet etmektedirler.  

Kullanıcıların 11 tanesi tasarımcının neden ilham almış olabileceği konusunda yorum 

yapmışlardır. Kullanıcıların yorumları daha çok kadın benzetmelerine 

dayanmaktadır. Ürünü “kadın vücuduna”, “ kadın beline”, “buğu gözlü gizemli bir 
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kadın figürüne” benzetmektedirler. Bunun yanı sıra şişenin tutuş kolaylığı için 

tasarlandığını, ince belli çay bardaklarından, votka şişelerinden, deniz fenerinden, 

doğadan, denizden ve aydan ilham aldığını düşünen kullanıcılarda bulunmaktadır. 

Kullanıcıların şişenin bel kısmının niye ince olduğuna dair değişik yorumları 

yapmıştır. Bu inceliğin rahat tutuş, fonksiyonellik, doluluktan boşluğa geçiş için 

yapılmış olabileceğini düşünenler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kadın beli, kolay 

sarılmak, rakı sofrasına meze olabilmek ve zarafet için geliştirilmiş olabileceği de 

varsayılmaktadır. 

Kullanıcıların 7 tanesi şişenin görünümünün içindeki ürün kadar önemli olduğunu 

düşünürken diğer 7’si önemsiz olarak değerlendirmektedir. Önemsiz olduğunu 

belirten kullanıcılar şişenin içindekinin tadını daha önemli bulmaktadır ayrıca şişenin 

çoğu zaman masada durmadığını vurgulamaktadır. Önemli olduğunu söyleyen 

kullanıcılarsa piyasadaki rakıların lezzet açısından farklı olmadığını bu durumda 

görünümün önem kazandığını belirtmektedirler. Ayrıca ürünleri estetiğin anlamlı 

kıldığını söylemektedirler. 

Bununla birlikte Yeni Rakı anketteki alternatif şişede satılsa sadece 5 kullanıcı bu 

ürünü almayacağını belirtmektedir. Resimdeki şişe Yeni Rakı’nın eski şişesi 

olmamasına rağmen bütün kullanıcılar tarafından öyle sanılmıştır. Ürünü 

almayacağını belirten kullanıcılar bu şişenin eski şişe olduğu için almayacaklarını 

söylemekte ürünü alacağını belirten kullanıcılar ise zaten şimdiye kadar bu şişede 

aldıkları için yine bu ürünü alabileceklerine değinmektedirler. Ayrıca alternatif 

şişede ürünü alacağını söyleyen kullanıcılar şişeden çok içindeki ürünün önemli 

olduğunu vurgulamaktadırlar. 

7.5.8. ‘Zen’ Lavabo 

Zen lavabo seramikten döküm yöntemi ile üretilmektedir. Şekil 7.20’de yer alan 

lavabo piyasada yaklaşık 1000 YTL’ye satılmaktadır. 

Zen lavabo 2004 yılında RocaKale için Can Yalman Design tarafından 

tasarlanmıştır. Yalman (2006) Zen lavabo tasarımının öncesinde bu lavaboyu 

kullanacak olan kişilerle ilgili zihninde canlandırdığı modeli şu sözleri ile 

anlatmaktadır: 

“Banyosundan zevk alan kişi. Hem evinden hem banyosundan gerçekten zevk alan, yaşamı 
biraz daha felsefi olarak gören, değişik felsefelere açık olan, Zen, Budizm felsefesine yakın 
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ve bu felsefelerin su ile ilişkisini bilen kişiler. Suyun hem rahatlatıcı hem de temizleyici 
unsurlarını hissedebilen bir kişi.” (Yalman, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.20: Zen lavabo (MarketingİST, 2005) 

RocaKale firmasında pazarlama müdürü olarak çalışmakta olan Esener (2006) bu 

ürünle üst segmetteki kullanıcıları hedeflediklerini belirtmektedir. Bu kişilerin 

ürünün felsefesini anlayabilecek, zevk sahibi, entelektüel ve yüksek öğrenim görmüş 

bireyler olacağını öngördüklerini iletmektedir. Bu kişilerin yanı sıra mimarların da 

kendileri için önemli bir hedef kitle olduğunu iletmektedir. Bu ürünün mimari 

uygulamalarda karar alma süreçlerinde görevli bu mimarların ilgisini çekeceğini 

düşündüklerine değinmektedir. Ayrıca evlerde bireylerin daha konservatif 

davrandıklarını bu sebeple sürecin başında Zen’in daha çok bir takım butik otellerde 

ve gece kulüplerinde yer alabileceğini düşünmektedirler (Esener, 2006). 

Bununla birlikte Esener (2006) bu ürünü daha çok imaj olarak firmayı taşıması amacı 

ile ürettiklerini ve üründen sürecin başında herhangi bir ticari başarı beklemediklerini 

belirtmektedir. Ürünün piyasada lansmanın yapıldıktan sonra ise yanıldıklarını 

anlamışlardır. Zen piyasaya çıktığı 2005 Haziran’ından itibaren ilk altı ay boyunca 

firmanın beklentisinin iki buçuk katı kullanıcıya ulaşmıştır. Bu kullanıcılar arasında 

firmanın tahminler doğrultusunda güneyde yer alan butik oteller ve dekorasyonu 

mimarlar tarafından yapılan özel mekanlar ağırlıklı yer almaktadır (Esener, 2006). 

Esener (2006) bu projenin başında Yalman’a verilen ürün tanımının üst segmente 

yönelik tek başına kullanılabilecek bir lavabo olduğunu belirtmektedir. Bu lavabonun 

değişik formlarda olabileceğini ve bu ürünle amaçlarının rakipler arasında fark 

yaratmak olduğunu vurguladıklarını belirtmektedir. Bu verileri Uzakdoğu felsefesi 
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ile yorumlamayı tercih eden ise Yalman olmuştur. Firma mimarlardan aldığı 

geribildirimler sayesinde piyasada özel ürünlere olan yönelimlerden haberdar olduğu 

için bunu değerlendirmiştir. Değişik lavabo isteği ile yurtdışından getirilen ürünlere 

alternatif olabileceğini öngörmüşlerdir (Esener, 2006). 

Firmanın belirttiği gibi Zen Türkiye piyasasında emsali sınırlı sayıda olan ürünlerden 

biridir. Ayrıca fiyat sınıflandırması olarak da çok yukarda yer almaktadır. Bu nedenle 

gelir seviyesi yüksek kişilere hitap etmektedir. 

Zen’in kullanıcıları firmanın ve tasarımcının öngördüğü gibi değişiklik isteyen ve 

görünüme önem veren kişilerdir. Bu araştırma dahilinde her ne kadar kısıtlı sayıda 

Zen kullanıcısına (3 adet) ulaşılabilmiş olsa da bu kişilerin ürüne yaklaşımları benzer 

olmuş ve bu sayının artması dahilinde çok farklı yorumlarla karşılaşılmayacağı 

düşünülmüştür. 

Ulaşılan kişiler meslek dağılımı olarak çeşitlilik göstermektedir. Anketler 1 mimar, 1 

satış temsilcisi ve 1 işletmeci tarafından cevaplanmıştır. Cevaplayan kişilerden ikisi 

bey biri ise bayandır. Kişilerin yaş ortalaması ise 30-35 aralığında yer almaktadır. 

Eğitim durumları çeşitlilik göstermekte ve lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimi 

almış üç profilden oluşmaktadır.  

Ulaşılan Zen lavaboların her üçü de İstanbul’da bulunmaktadır. Biri kullanıcının 

evinde, biri Nişantaşı’ndaki bir mimarlık dekorasyon firmasında ve sonuncusu ise 

Etiler’deki bir gece kulübünde kullanılmaktadır. Her üç kullanıcı içinde satın almada 

rol oynayan birinci kriter tasarım olarak işaretlenmiştir. Kullanıcıların hepsi de 

tasarımın lavabo seçiminde işlev kadar önemli olduğuna değinmektedirler. 

“Standardın dışında”, “farklı ve güzelin” aynı zamanda “kişinin zevkine hitap eden” 

ürünün arandığına iletmektedirler. Kullanıcıların Zen’i seçmelerinde tasarımı 

kriterini takip eden diğer faktörler sırası ile kalite, malzeme ve fonksiyondur. 

Kullanıcılar diğer faktörlerin seçimlerinde etkili olmadığını söylemektedirler. 

Kullanıcıların yorumlarından tasarımcının formdaki çıkış noktasının ve mesajın 

anlaşıldığı ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar tasarımcının neden esinlenmiş 

olabileceğine dair “Uzakdoğu felsefesi”, “Japon sofralarında kullanılan çubuklar” 

gibi yorumlar yapmaktadırlar. Bununla birlikte ürünün iki ayak üstünde 

yükselmesinin mukavemetten kaynaklanabileceğini ya da Uzakdoğu’daki saray 

kapıları hissinin yansıtılması için olabileceğine değinmektedirler. 
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Kullanıcılar üründe bu mesajları almakla birlikte sadece üç kullanıcıdan bir tanesi 

Uzakdoğu felsefelerine kişisel merakı olduğunu iletmektedir. Diğerleri bu konu 

hakkında çok bilgileri olmadığını belirtmektedirler. Bu sebepten tasarımcının ve 

firmanın modellediği kullanıcı ile gerçek kullanıcı arasında farklar bulunmaktadır. 

Her ne kadar tasarımcı ürünün su ve Uzakdoğu kültürüne meraklı kişilerce 

kullanılacağını öngörse de gerçek kullanıcı bu konuda çeşitlilik göstermektedir. 

Örneğin Etiler’deki gece kulübü bu tür bir imajdan çok uzaktır. Daha çok arabesk 

tarzı Türk sanatçıların sahne aldığı gece kulübünde Zen bu tür müzikten hoşlanan 

kullanıcılara hitap etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.21: Zen lavabonun gece kulübündeki uygulaması 

Kullanım açsından da tasarımcının öngördüğü ile gündelik hayattaki kullanım 

farklılık göstermektedir. Tasarımcı Zen’in duvara monte bir armatürle kullanılmasını 

ön görmüştür. Oysa Şekil 7.21’de de görülebileceği gibi uygulamalardan biri tezgaha 

monte armatürle yapılmıştır ve kullanımda sorunlar yaşanmaktadır. Musluk ile 

lavabo arasında kalan dar mesafeye el zor girmekte girse bile her yıkamada tezgah 

batmaktadır. Ayrıca Zen’i evinde kullanıldığını ileten kişi bunu evinde yer alan 

banyolardan en seyrek kullanılanına yerleştirmiştir. Bu sebepten ürün kullanıcı ile 

sınır sayıda iletişim kurmakta ve bu kullanıcı için lavabo sadece estetik bir unsur 

olarak görülmektedir. 

Zen’in estetik yanının önemli olduğunu kanıtlayan diğer bir gösterge ise 

kullanıcıların her üçünün de anket sorularından en sonuncusuna olumsuz cevap 

vermeleridir. Kullanıcıların hiçbiri Zen yerine ankette yer alan ürünü almayacaklarını 
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belirtmekte ve kullanıcılardan biri Zen’in “kendini ifade edebilmesinin” hoş bir fikir 

olduğunu belirtmektedir. 

7.6. Tasarım Süreçlerinde Kullanıcının Yeri 

Endüstriyel tasarım süreçlerinde kullanıcı değişen önemlerde yer almaktadır. Bu 

önem tasarımcıların farklı ürün tasarımlarına yaklaşımları ve kullanıcının tasarım 

süreçlerindeki önemine dair yorumları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. 

Yalman (2006) tasarladığı farklı ürünlerden Şah çatal-bıçak-kaşık seti, Zen lavabo ve 

Pic:Nic piknik setinin farklı sektörlere ait olmakla birlikte aslında bu ürünlerde çıkış 

noktasının hep aynı olduğunu belirtmektedir. Zen Uzakdoğu felsefelerine 

dayanırken, Şah ve Pic:Nic Osmanlı kültürünün esintilerini taşımaktadır. Her üç 

üründe belli kültürlerden esintiler taşıdığı için bu ürünlerin kullanıcılarının 

birbirinden farklı olmayacağı düşünmektedir. Yalman (2006) “Farklı felsefeleri 

yaşayabilen bir insan var müşteri olarak baktığımız zaman” demekte ve zihninde bu 

ürünler için aynı kullanıcı modelleri olduğunu eklemektedir. Bu ürünler arasında 

farklılık gösterenin Pic:Nic olduğunu belirtmektedir. Bunun sebebini de bu üründe 

fonksiyonelliğin ağır basmasına dayandırmaktadır. “Doğa içi yaşamı seven ve 

doğada yaşayan gruplar ve aileleri” göz önünde bulundurarak tasarlanan bu ürünün 

kolay tutulması ve ellerin boşta kalabilmesi düşünülerek tasarlandığına 

değinmektedir.  

Farklı ürün gruplarından hareketle Yalman (2006) kullanıcının tasarımdaki öneminin 

üründen ürüne değişebileceğine belirtmektedir. Ürünün kullanımının ve 

ergonomisinin önemli olduğu durumlarda, bu kriterlerin tasarımda çok öne çıktığına 

ama işlevi daha genel olan ürünlerde tasarıma daha geniş açıdan yaklaşmanın 

mümkün olduğuna değinilmektedir. Yalman’a (2006) göre fonksiyonel ürünlerde 

kullanıcı öne çıkarken, diğer ürünlerde estetik özellikler daha önceliklidir. 

Yalman (2006) aynı zamanda Türkiye’de çok gelişme yaşanmadığına bu nedenle 

Türkiye’deki kullanıcılardan önce dünyaya bakılması gerektiğine değinmektedir. Uç 

noktanın tanınmasının gerektiğini bunun içinde dünyanın incelenmesinin önemli 

olduğu vurgulanmaktadır (Yalman, 2006) 

Armağan (2006) Deniz Taksi’de, T-Cash yazarkasada ve İpek Şampuan 

ambalajlarında kullanıcıların farklı şekillerde ele alındığına değinmektedir. Deniz 
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Taksi için hem bu araca binenler hakkında konfor açısından hem de taksiyi kullanan 

kişi için tasarımcılar tarafından öngörülerde bulunulmuştur. İpek Şampuan 

çalışmasında Canan Kozmetik tarafından yürütülen pazar araştırmaları T-Design’la 

paylaşılmıştır. Pazar araştırması ve ürününün özelliklerini tanımlayıcı bir şartname 

paketi büroya sunulmuş ve tasarımcılar bunu yerine getirmekle sorumlu kılınmış. Bu 

süreçte kullanıcı araştırması Canan Kozmetik’ten gelmiş. 

Bütün tasarım süreçlerini göz önünde bulundurarak Armağan (2006) tasarımı 

etkileyen faktörler arasında kullanıcının birinci derecede önemli olduğunu 

belirtmektedir. Bu düşüncesini şu sözleri ile anlatmaktadır: 

“Herkes, yani müşteri de, üretici de kullanıcının ne yapacağını düşünerek, onun tarafına 
geçip ürünü görmeye çalışıyor. Örneğin biz ürünün maliyetini düşürmek için bir takım 
çalışmalar yapıyoruz, neden? Kullanıcının satın alabilme eğilimlerine destek olabilmek, 
yardımcı olabilmek için. Tasarım yaparken kullanıcı ürünü 15 yıl mı kullanılacak daha mı 
fazla diye düşünüyoruz. Çünkü ona göre bir malzeme seçilmeli. Ama bu durumda ürün 
pahalı olur. Ürün 5 yıl mı kullanılacak? Ömrü nedir? Ona göre biraz daha ekonomik bir 
sonuca gidebiliriz ve kullanıcının 5 yıllık gereksinimini karşılayabiliriz… Bizim en iyi 
eğitmenlerimizden biri kullanıcı çünkü o biliyor ihtiyacını. Biz tahmin ediyoruz ancak veya 
onlardan dinlediğimiz kadarı ile çözmeye çalışıyoruz. Hele de profesyonel bir konu ise, 
örneğin deniz taksideki kaptanın ihtiyaçları çok profesyonel bir konu. O noktada kullanıcı 
deneyimlerine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.” (Armağan, 2006) 

Şekercioğlu (2006) kullanıcın tasarım ve tasarımcılar açısında önemli bir olgu 

olduğuna değinmektedir. Şekercioğlu’na (2006) göre “Tasarımda önemli olan 

kullanıcının memnuniyetidir. Satın aldığı üründen ne kadar memnunsa ürün için o 

kadar fazla referans olacaktır.” Bu sayede tasarımcı için referans verilmiş olacak ve 

firmalar o tasarımcıya yönelecektir.  

Bununla birlikte Şekercioğlu (2006) promosyon sektörü gibi tasarımın bazı 

alanlarında rekabetin sadece fiyata dayandığına belirtmektedir. Promosyon 

sektöründe, örneğin kalemde, sanayicinin talebinin sadece başka markalarda 

olmayan ayırt edici bir ürün geliştirmek olduğunu söylemekte; bu alanlarda kullanıcı 

isteklerinin tasarım sürecinde çok da yer bulamadığına değinmektedir. 

Şekercioğlu’na (2006) göre kullanıcının memnuniyeti satın alınan ürünlerde “fiyat 

performans” ilişkisine dayanmaktadır. Bununla birlikte kullanıcı satın almayacağı 

ürünlerde sadece performansa ve görünüme bakmaktadır. Satın alınamayacak bu 

ürünlerin kalite ve görünüm olarak benzer ancak ulaşılabilecek maliyet düzeyindeki 

alternatifleri daha çok satılmaktadır. Örneğin Mini Cooper’ı beğenen bir insan onu 

alabilecek ekonomik seviyede değilse o zevke yakın daha ekonomik bir tercih 

yapmakta ve Nissan Micra almaktadır. Buradan hareketle tasarım süreçlerinde 
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kullanıcının araştırılması Şekercioğlu’na (2006) göre beğenilen ürünlerin niye 

beğenildiğinin anlaşılabilmesi için önemlidir.  

Şekercioğlu (2006) başarıyı “daha çok kimseye ulaşabilmek” olarak 

değerlendirmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar çok çeşitlidir ve “insanı 

yanıltabilmekte ve kafasını bulandırabilmektedirler.” Bu nedenle insanlara ne 

istediklerinin sorulmaması gerektiğini düşünmektedir (Şekercioğlu, 2006). 

Akman (2006) tasarım süreçlerinde kullanıcıları ekonomik düzeyleri açısından göz 

önünde bulundurmaktadır. Üst beğeni düzeyine yönelik ürünlerle daha harcıalem 

ürünlerin tasarım gerekliliklerinin farklı olduğuna değinmektedir. Bu kriter ürüne 

malzeme olarak yansımakta, ürünün senaryosu değişmektedir. Akman (2006) bir 

viski bardağı tasarlarken onu keyifle içecek, tasarımdan anlayacak, fonksiyonelliğin 

keyfine varacak, farklılığı hissedecek kültür düzeyindeki kişilere ulaşmayı 

amaçladığına değinmektedir. “Viski içecek kültür düzeyindeki kişileri” bu özellikleri 

ile tanımlamaktadır. Bununla birlikte viski kültürüne sahip gençlere farklı bir tasarım 

yapacağına, orta yaşlı kişilere daha değişik bir form üreteceğine değinmektedir. 

Akman (2006) ürünü kullanacak kesimler farklı olsa da “tasarım kalitesi olarak 

kullanıcıya keyif verecek, rahat ettirecek, farklı kılacak, kendini farklı hissettirecek, 

günlük yaşamı veya ürünün fonksiyonu ne ise onu kolaylaştıracak bir ürün olmasına 

zaten bütün tasarladığın ürünlerde çok dikkat ediyorum” demektedir. 

Akman (2006) tasarımın ana hedefini “daha çok tüketici kesime hitap etmek, 

ürününüzü daha çok kullanıcıya beğendirmek, daha çok insana tercih edilir kılmak” 

olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle kullanıcıyı birinci odak olarak 

değerlendirmektedir. 

Altun (2006) çoğu zaman kullanıcıların şikayetlerinin bile farkında olmadığına 

değinmektedir. Kullanıcılar kendilerinin önüne konan ürünleri kabullenmekte ve 

daha iyisi olabileceğini, yaşadıkları sorunları içermeyen ürünler kullanabileceklerini 

bilmemektedirler. Kullanıcılar ürünleri kabullenmektedirler ama aslında 

kabullenmek zorunda değildirler. Altun (2006) tasarımcıyı “problemlerinin ne 

olduğunu algılayıp, onlara çözümler üretmek durumunda” olan kişi olarak 

görmektedir ve tasarımcı bu yetiyi zaman içinde edinmektedir. Bir tasarımcı her şeyi 

bilememektedir. Ancak zamanla bilgi birikimi ile bir şeyler tahmin edilebilmektedir 

(Altun, 2006).  
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Altun (2006) tüketicinin formu nasıl belirlemesi ve tasarım sürecinde ne kadar yer 

alması gerektiğine dair şu fikirleri yürütmektedir: 

“Daha çok beklentilerini dikkate almanız gerekiyor kullanıcının. Kullanıcının önemi burada. 
Beklentiler nedir? Bir üründen beklediği şeyler: malzemesi, kullanım şekli, kullanıcı ile ürün 
arasındaki bütün etkileşim… Yazılı, görsel ve dokunulan her tür alışverişi kullanıcıya göre 
yapmamız gerekiyor. Formda biraz daha soru işaretleri var kafamda. Yani formu da 
kullanıcıya sormak gerekir mi sorusu, bence biraz marka ile ilgili bir şey yani tasarımı 
yaptınız marka güçlü bir marka ise siz bir şeylerin öncüsü olabilirsiniz. Çok farklı formlar, 
iddialı ve hatta kabul göremeyecek farklılıktaki formları o markanın gücü ile üreticinin önüne 
koyabilirsiniz. Ancak siz bu kadar güçlü bir markaya tasarım yapmıyorsanız sıradan bir 
markaya yapıyorsanız o zaman genel beklentiler doğrultusunda bir form diline yönelmeniz 
gerekir. Çünkü insanlar o markanın gücü ile bazı şeyleri kabul edebiliyor.” (Altun, 2006) 

Büyükcan (2006) kullanıcının tasarım sürecindeki öneminin projelere göre 

değiştiğini söylemektedir. Tasarım yenilemesi veya düzeltmesi çalışmalarında 

kullanıcıya fikrini sormaya çok gerek duymamaktadır: “Bazı ürünler artık 

klasikleşmiş, belli beklentiler var. Onların dışındaki ürünlerde araştırmalar yapmak 

gerekiyor… Fritöz örneğinde olduğu gibi ürünün çıkış noktası fritözdeki problemler 

veya gamımızda öyle bir ürün bulunmaması olabilmekte. Bu çalışmalarda daha çok 

estetik taraf sorgulanıyor.”  

Güven (2006) tasarım felsefesini “İnsan hayatını kolaylaştıran, giderilmemiş bazı 

ihtiyaçları çözmeye yönelik yenilikçi ürünler” olarak tanımlamaktadır. Güven’e 

(2006) göre süreçlerde kullanıcının yeri üründen ürüne değişmektedir. Ürünlerin 

satılmasında kullanıcı memnuniyetinin önemli olduğunu hatta kimi zaman 

imalatçının kar oranından bile daha öncelikli değerlendirilebileceğini belirtmektedir. 

Ahıska’ya göre (2006) tasarımcılar eğitimleri dolayısı ile kullanıcılar; kullanıcılar ise 

deneyimleri dolayısı ile ürünler hakkında bilgi sahibidir. Bu nedenle tasarım 

süreçlerinde kullanıcıların fikrini almayı gerekli görmektedir. Kullanıcının tasarım 

süreçlerinde aklına gelen en önemli faktörlerden biri olmasına rağmen daha çok 

önceden bilmediği bir ürün tasarlarken kullanıcıyı araştırdığını belirtmektedir. 

Kullanıcıyı araştırmak vakit isteyen bir iştir ve her zaman bu vakti bulmak mümkün 

olmamaktadır. Bu sebepten ürün çeşidine göre kullanıcının süreçteki öneminin 

değiştiğini vurgulamaktadır. Örneğin bir sandalye tasarlarken kullanıcıya 

başvurmazken, bir tornavida seti tasarlaması gerektiğinde usta ile görüşmeyi tercih 

etmektedir.  
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7.7. Endüstriyel Tasarımcıların Kullanıcı Araştırmaları 

Endüstriyel tasarımcıların kullanıcı araştırmalarında başvurdukları yöntemler 

süreçten sürece ve tasarımcıdan tasarımcıya değişiklik göstermektedir. Bununla 

birlikte tasarımcıların hepsi kullanıcı araştırmasının gereğine değinmektedir aynı 

zamanda firmalar tarafından kullanıcılar adına kendilerine kimi zaman eksik kimi 

zamanda yanlış bilgiler aktarıldığını dile getirmektedirler.  

Yalman (2006) kullanıcı araştırmalarının gerekliliğine değinmekte ve insan 

ihtiyaçlarının değiştiğini ve bunların gözlemlenmesinin önemli olduğunu 

iletmektedir. Aynı zamanda bu araştırmalarının tasarımcıların kendileri tarafından 

yürütülmesinin önemini şu sözleri ile vurgulamaktadır: 

“Üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ve 3 boyutlu bir obje yaratmamız gerekiyor. O ürünün 
insan ilişkisi, mekan ilişkisi, o ürünün yan ürünlerle olan ilişkisi... Bütün bunları bir çerçeve 
içinde yaşamak gerekiyor. Bu sebepten firmalar veya başka bireyler tarafından bana iletilen 
anketler veya fotoğraflar aynı değeri taşıyamıyor.” (Yalman, 2006) 

Bu nedenle Yalman (2006) can alıcı noktanın gidip insanlarla yaşayarak ve 

gözlemleyerek belirlenmesi gerektiğine değinmektedir. Ama bu gözlemlerin 

sayısının çok olmasının gerekmediğini söylemektedir. Tasarımcı tarafından 

yapılacak 5-10 gözlemin, firmalar ya da başka bireylerce yürütülecek 100 gözleme, 

ankete veya araştırmaya değer olabileceğini belirtmektedir. Firmalarca yapılan 

kullanıcı araştırmasının hem süzgeçten geçirilip kendisine aktarıldığını iletmekte 

hem de bu araştırmaların tasarımcılarca yapılmadığına değinmektedir. Ayrıca 

gözlemlerin tasarımcının daha önce 3-5 defa ürün tasarladığı bir alanda tekrar 

yapılmasına ihtiyaç duymadığını belirtmektedir. Geçmiş tasarım süreçlerinden 

edindiği deneyimleri aynı sektörde ürün tasarlarken kullanabildiğini ancak yıllar 

içinde değişen ihtiyaçların gözlemlenmesinin önemli olabileceğini söylemektedir 

(Yalman, 2006). Bu tür araştırmalara ek olarak dergiler ve internet yardımıyla 

dünyada olanları takip etmeye çalışmaktadır. Tasarım ve sektör dergilerinin yardımı 

ile kullanıcı istekleri ve trendler hakkında bilgi edinmektedir (Yalman, 2006).   

Yalman (2006) kendi deneyimlerine ek olarak mümkün olabildiği kadar çok insanları 

gözlemlemeye çalıştığını belirtmektedir. Ayrıca zaman zaman çalışmalarında 

kullanıcı anketlerine de yer vermektedir. Örneğin Zen lavabo öncesi hem mimarlarla 

hem de lavabo kullanıcıları ile anketler yapılmış ve bunların sonuçları ihtiyaçların 

belirlenebilmesi yönünde değerlendirilmiştir. 
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Armağan (2006) kullanıcı araştırmasının önemli olduğunu belirtse de bu 

araştırmaların sadece belli alanlarda değerli bilgiler verebileceğini düşünmektedir. 

Maliyet, ürün ömrü gibi alanlarda her zaman kullanıcılara başvurmanın doğru 

olmayabileceğine değinmektedir. Cep telefonu sektörünü örnek göstererek 

kullanıcılar yönünden dönem dönem fantezilerin devreye girebildiğinden ve 

kullanıcının her zaman bilinçli olmadığından bahsetmektedir. Cep telefonu 

sektöründe kullanıcılar çoğu zaman aldıkları ürünün özelliklerini bilmezken, o 

özellikleri bir kere bile kullanmazken pahalı bir seçim yapıp yine de o ürünü tercih 

edebilmektedirler. Armağan (2006) sözlerine şu şekilde devam etmektedir: 

“Kullanıcılar kimi zaman kendi gereksinimlerinin ve profilinin dışında bir satın alma 
yapıyor. Burada kullanıcı davranışı tamamen modaya veya orda yaratılmış imajlara odaklı. 
Bu da aslında cep telefonu pazarının kullanıcı eğilimine göre ürün geliştirmesine sebep 
oluyor. Yani orda eğilim kullanım amaçlı değil, kullanım fonksiyonları ile ilgili değil. 
Özenti, imaj, yani daha iyisi bende var eğilimlerine odaklı. Bunlar da ihtiyaç. Bunları çoğu 
zaman ihtiyaçtan saymıyoruz. Kendi imajını kendi statüsünü tanımlayacağı bir gereksinim 
olarak adlandırıyoruz. Burada sınırları çizmesi gereken tasarım ekibinin önerileri. Belki de 
orda farklı bir moda eğilimi yaratarak daha fazla fonksiyonu içermeyen, daha az fonksiyonu 
içeren fakat farklı bir imaj çizerek yine yanı statü ihtiyacını karşılama şansına sahip 
olabiliriz.”   

Bu yaklaşımla birlikte T-Design’da kullanıcıyı gözlemlemek için kendi modelleri 

yaratmıştır (Armağan, 2006). Armağan (2006) dünyada kullanılan araştırma 

modellerini de göz önünde bulundurularak kendi yöntemlerini tanımladıklarını 

belirtmektedir. Kendi yöntemlerini geliştirirken göz önünde bulundurdukları 

kriterleri ise şu cümlelerle özetlemektedir: 

“Araştırma ve tanımlama sürecinin şirketin genel maliyetlerine de etkisi var. O yüzden çok 
ekonomik ve pratik bir sistem olması gerekiyor. Biz bunu konsantre bir model haline getirdik 
ve onu uyguluyoruz. Hızlı bir süreç yaşanıyor ve baypas olması gereken konular olabiliyor.” 
(Armağan, 2006)  

Armağan (2006) geliştirdikleri kendi yöntem ışığında bütün tasarım süreçlerinin 

başında bir alan çalışması yürütmekte olduklarından bahsetmektedir. Ürünün 

kullanılacağı alanın ve kullanıcıların tanımlanmasının ardından orada fotoğraf 

gerekirse kamera çekimleri yapılmakta ve kullanıcıların o zamana kadar kullandıkları 

bütün ürünler incelenmektedir. Bu gözlemler hem görsel hem de sözel olarak 

yürütülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen veriler ise tasarım iş tanımlarında ve 

tasarım çalışmaları sırasında kullanmaktadır. Bu araştırmaların yürütülmesinden, 

belirlenen bir tasarım yöneticisi ve onun alt ekibi sorumlu tutulmaktadır. Bu ekip 

araştırmayı yapmakla mükelleftir. Yaptıkları araştırmayı yöneticiler dahil 

tasarımcılara aktarmaktadır. Buradaki amaç bütün tasarımcıların ve yöneticiler 

yaşam alanları ile ilgili kriterleri değerlendirebilmesi, geliştirebilmesi ve üretici olan 
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müşterinin çıkış noktasında da fayda sağlanabilmesidir. Bu araştırma aynı zamanda 

müşterinin pazarla ilgili işine yarayacak bir takım sonuçlar üretilmesini de 

hedeflemektedir (Armağan, 2006). 

T-Design ürün geliştirme süreçlerinde ayrıca sınırlı sayıda prototip üzerinden saha 

çalışmaları da yapmaktadır (Armağan, 2006). T-Cash’in oluşum sürecinde de böyle 

bir çalışma yer almış ve sahaya dağıtılan 50 ürün kullanıcılar tarafından test edilip 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca ürün belli bir yükseklikten atılarak 

dayanıklılık testlerine de tabii tutulmuştur. Armağan (2006) fonksiyonellik alanında 

yaptıkları araştırmaların yararlarından bahsetmekle birlikte kullanıcıya yönelik 

varsayımlarda da bulunduklarına değinmektedir: 

“Burada onların hayallerini de işin içine katmak biraz bizim hayalimiz. Çünkü çok onu 
kestirme şansımız yok. Tamamen parametrik gidiyoruz. Mesela 5 metrekaredir bu adamın 
yeri 80 cm tezgahı vardır, şu kadar ürün portföyü vardır, pahalı ürün alamaz gibi onların 
hayallerinden çok ihtiyaçlarını tanımlayan bir serüven yaşıyoruz. Onların hayalini de sürece 
dahil edebilmeyi hayal ederdik.” 

Armağan (2006) tasarımcıların kendi gözlemlerine ek olarak pazar araştırmasının da 

süreçlerde çok önemli olduğunu belirtmektedir. T-Cash için hedef kitlenin küçük 

esnaf olarak belirlenmesinin pazar araştırmasına dayandığını söylemektedir. T-

Cash’in kullanıcısı olacak kişilerin gelir seviyeleri, ihtiyaçları, rakipler göz önünde 

bulundurularak ürünün fiyatının hangi aralıkta olması gerektiği ile ilgili öngörüler 

Vestel firmasınca yürütülen pazar araştırması ile edinilmiştir. 

Şekercioğlu (2006) hiçbir projesinin öncesinde kullanıcı anketi yapmadığına 

değinmektedir. Bunun sebebini ise Kilit Taşı’nın müşteri profiline bağlamaktadır. 

Müşterileri hobi grubuna girmektedir ve Arçelik gibi büyük firmalar değildir. Ayrıca 

tasarım danışmanlık ofisinin trend analiz eden bir yer olmadığını belirtmekte; ideal 

olanın düzgün bir iş tanımı ile kullanıcı araştırmasının firmalardan gelmesi olduğunu 

ama bunun Türkiye şartlarında mümkün olmadığını açıklamaktadır (Şekercioğlu, 

2006). 

Şekercioğlu’na (2006) göre kullanıcı anketi “kullanıcı memnuniyetini ölçmek için” 

yapılmaktadır ve bu tür araştırmalar tasarımcının görevi kapsamında değildir. 

Görüşünü “profesyonel kullanıcı araştırmasını tasarımcı yapmaz” sözleri ile 

belirtmektedir. Bu nedenle tasarım süreçlerinde kullanıcıya yönelik özel bir araştırma 

yapmadığına değinmektedir. Bununla birlikte bir proje ile uğraşırken o dönem bütün 

algısının o alana yoğunlaştığını vurgulamaktadır. Bu sayede firma yerine tasarımcı 
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kendi imkanları ile “gayri resmi” olarak bir araştırma yürütmektedir. Örneğin, 

nargile tasarlarken nargileyi içip gözlem yapmış, cezve tasarım sürecinde 

akrabalarını kahve yaparken gözlemlemiştir. Şekercioğlu (2006) küçük yaşlarından 

beri kahve yapıyor olsa da Cezve sürecinde “Ürünü kullanan birileri ile muhatap 

olması” gerekmiştir. 

Akman (2006) firmaların bir kısmının pazar araştırmalarını sürecin başında iş tanımı 

ile birlikte kendisine sunduğunu ve araştırmaların kullanıcı kesiminin gelen 

karakterlerini içerdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte arada bir firma olmaksızın 

kendi gözlemlerinden hareketle tasarladığı ürünler olduğuna da değinmektedir. Bu 

süreçlerin başında ayrı bir kullanıcı araştırması yapmamakta; 30 yıllık mesleki 

deneyimini ürüne yansıtmaktadır. 

Akman (2006) kimi zaman firmalarca kendine aktarılan pazar araştırmalarının ve bu 

araştırmalar doğrultusunda belirlenen kriterlerin yanıltıcı olduğunu düşünmektedir. 

Akman (2006) kullanıcının günlük yaşam içindeki davranışlarını, sokak kültürünü 

incelemek sureti ile kullanıcı kitlesinin alışkanlıklarını araştırmaktadır. Bu 

incelemelerini ise özel bir süreç yaşamaksızın hayatı boyunca yaptığı gözlemler ile 

yürütmektedir. Akman’ın kendi çevresi ile sınırlı sayıda yaptığı araştırmalar da bu 

incelemeler arasında yer almaktadır. Bu araştırmalarda çevresindeki kişilere ne 

isteyeceklerini sormakta ve problemlerini dinlemektedir (Akman, 2006). 

Akman (2006) kullanıcıları bu şekilde ele almakla birlikte tasarımın çok yönlü bir 

çalışmanın sonucu olduğunu, sadece kullanıcı-odaklı olamayacağını söylemektedir. 

Kullanıcılar kadar tasarım yapılacak firmanın rakiplerini de tanımanın önemli 

olduğunu vurgulamakta ve bu amaçla fuarlara katılmakta; yurt dışındaki çalışmaları 

takip etmektedir.  

Altun (2006) kullanıcı araştırmalarında yer alan kişileri “aslında ürünü satın alan ya 

da alacak kişilerden ziyade daha önce benzeri ürünleri satın almış ve tecrübesi olan 

kişiler” olarak tanımlamaktadır. Tasarım süreçlerinde tasarlayacağı ürünlerin 

benzerini satın almış kişilerle görüşmeye çalıştığını ve bu kişilerin karşılaştığı 

sorunları tespit etmeyi denediğini belirtmektedir.  

Altun (2006) üründen ürüne farklı boyutlarda kullanıcı araştırmaları yapmaktadır. 

Steamo ütü kapsamında yaptığı kullanıcı araştırması kendi yakın çevresindeki 
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insanlarla sınırlıdır. Bu insanlarla ütünün problemlerini konuşmuş, bu kişileri ütü 

yaparken gözlemlemiştir.  

Altun (2006) tasarımcıların yaptığı gözlemlerinin ürün geliştirme için çok önemli 

olduğuna değinmektedir. Kullanıcıların şartları kabullendiğini, şikayet edecekleri 

durumların bilincinde olmadıklarını ve sorunları dile getirmediklerini fark etmiştir. 

Örneğin, kullanıcıların hiçbiri ütülerin ergonomisinden şikayet etmemektedirler. 

Kullanıcı için ütü “işçi bir alettir ve durumu sorgulamamaktadırlar”. Ama 

kullanıcıları gözlemleyen tasarımcılar, kullanıcıların çoğunun ütü yaparken ütünün 

ucunu göremediği için eğildiğini fark edecektir. Altun’a göre (2006) gözlem 

sayesinde bunu fark eden bir tasarımcı bunu düzeltecektir. 

Altun (2006) kullanıcı araştırmalarının kimi zaman bir ürünün gelişimini tamamen 

değiştirebileceğine değinmektedir. Altun’un (2006) bir diğer ürünü olan semaver bu 

durumu örneklemektedir. Bu ürünün tasarım sürecinin başında kapsamlı bir kullanıcı 

araştırması yürütülmüştür. Yapılan bu kullanıcı araştırması tasarımcıya verilen iş 

tanımının değişmesine sebep olmuştur. Bu kullanıcı araştırması internet üzerinden 

yürütülmüştür. Altun (2006) semaver ürünün tasarım sürecinde DesignUM’da 

çalışmakta olan Alman bir stajyerin bu çalışmaya çok büyük katkısı olduğuna 

değinmektedir. Üretici firma tarafından sürecin en başında tasarımcıya verilen iş 

tanımı yerel pazar için plastik bir semaver tasarlaması yönündedir. İnternet üzerinden 

ulaşılan çay tiryakilerinin kurdukları platformlar aracılığı ile aslında semaverin bütün 

dünyada yaygın olarak kullanıldığı fark edilmiştir. Bu platformlarda yürütülen 

tartışmalar sonucunda dünyanın dört bir tarafından ulaşılan 300’e yakın kullanıcı 

semaverlerini kesinlikle plastik istemediklerini, demlik kısmının seramik, su 

haznesinin ise metal olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Kullanıcılar semaverin bir 

su ısıtıcısı gibi gündelik bir ürün olmadığını, keyif için varolduğunu ve salonda 

misafirlere de gösterilebilecek şekilde dekoratif amaçlarlarda kullanıldığını 

tasarımcıya aktarmışlardır. Ayrıca yapılan araştırmalar üreticinin dünyada plastik 

semaver üreten tek firma olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tasarımcının sayıca fazla 

kullanıcı ile yürüttüğü araştırmayı üretici firmaya aktarması üzerine ürünün iş tanımı 

değiştirilmiş ve kullanıcıların talep ettikleri ve istedikleri malzemeler yönünde bir 

tasarıma yönelmiştir. 

Altun (2006) internet üzerinden yürüyen bu araştırmaya ek olarak tasarım sürecinin 

başında semaverle çay içilen yerleri gezdiklerini, semaverle çay içtiklerini, 
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hazırlayan kişilerle konuştuklarını belirtmektedir. Aynı şekilde cezve tasarlarken de 

iyi kahve yapan kişilerle kahvenin iyi olmasını sağlayan özelliklerin neler olduğu 

üzerine konuşmuşlar ve bu kişilerin deneyimlerinden yararlanmışlardır. 

Altun (2006) kısıtlı araştırmalara ek olarak tasarım süreçlerinde kullanıcıya yönelik 

yorumlarının daha çok deneyimlerinden ileri geldiğini söylemektedir: “Bir kere 20 

sene bu sektörde kullanıcı-odaklı çalışmaya çalışmak var. Niyet var en azından. 

Arçelik’İn bu konuda çok katkısı oldu bize. Arçelik’te yaptığımız, özellikle son 5 

yıldaki projelerde kullanıcı-odaklı çalışma sistemini oturtmaya çalıştık.” 

Altun (2006) okulda verilen eğitimlerin tasarımcıların kullanıcıyı göz önünde 

bulundurması yönünde vurgu yaptığını ama bunu nasıl yapacaklarında dair 

sistematik yöntemler öğretmediğini belirtmektedir. Kendi meslek hayatı içinde bu 

sistematik yöntemleri öğrenmesinde Arçelik’in ve Arçelik’in yabancı firmalarla 

yürüttüğü çalışmaların etkisinin büyük olduğunu söylemektedir. Kullanıcıları günlük 

hayatlarında, ürünleri kullanırken, bir eşyaymış gibi oturup bir kenarda 

gözlemlemeyi IDEO firmasından öğrendiklerini anlatmaktadır. Altun (2006) farklı 

tasarım firmalarından öğrendikleri farklı süreçleri ve bu firmalarının kıyaslamalarını 

şu şekilde yapmaktadır: 

“Well Design olsun NPK Design olsun, bunlar gözlemlerden ziyade pazar odaklı araştırmalar 
yapmaktalar. Bu firmalar pazarın, pazarın beklentilerinin ne yönde olduğunu saptamaya 
yönelik araştırmaları çok detaylı ve derin. Onlarda biraz daha üreticiye doğru ürünü ürettirme 
yönünde bir yaklaşım var… IDEO’nun yaptığında ise daha farklı. Orada konsept yaratmak 
için yapılan bir çalışmada gözlemler çok etkili oluyor. Bir kalem tasarlarken kalemi 
cebinizden nasıl aldığınız, nasıl kapağını açıp, arkasına basıp yazmaya başladığınız 
konusunda 100 kişiyi arka arkaya çekip izlediğiniz zaman bir fikir oluşuyor kafanızda. 
Burada yeni bir konsept ortaya çıkabiliyor. Daha çok gözlem üzerinden konsept yaratmak 
veya konsept oluşturmak için işte bu dediğim tarz araştırmaları (IDEO’nun araştırma 
tekniklerini), konseptleri doğru şekilde yorumlayabilmek için diğer firmalarınkini (Well 
Design, NPK) kullanmak uygun oluyor.” 

Altun (2006) yaşadığı deneyimler ve bu firmalardan edindiği bilgilerden hareketle 

tasarımcının en önemli silahının gözlem olduğunu düşünmektedir:  

“Gözlem yapmak, birebir kullanıcıyı gözlemlemek… En doğru yaklaşım bu gibi geliyor 
bana. Yani çok kapsamlı pazar araştırmaları değil bizim ihtiyacımız olan. Şundan 500 bin 
tane satılmış, bundan 300 bin tane ama fiyatı şu kadarmış gibi şeyler değil… Bunlarında 
önemi var bazı şeyleri yaparken, neyin daha çok beğenildiğini, neden daha çok beğenildiğini 
bilmek tabii ki de sizi yönlendirmek açısından çok önemli ancak bir kullanıcının bir şeyi 
eline aldığı, onu kullandığı zamanki davranışları, en büyük ipucunu veriyor. Dolayısı ile 
aslında bir tasarım bürosunun yani bizler gibi çalışan tasarımcıların kullanıcılarından 
geribildirim almak için yapabilecekleri en kolay şey bu. Gözlemlemek. Sayısı sana kalmış. 
Ne kadar çok olursa o kadar doğru sonuç olur.” 

Altun’a (2006) göre gözlem sayısı üründen ürüne değişmelidir. Araç tasarımında 

daha yoğun bir gözlem, semaverde daha sınırlı sayıda bir gözlem yeterli 
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olabilmektedir. Çünkü bir semaver en kötü ihtimalle bir insanın elini yakabilecekken 

bir araç insanı öldürebilmektedir. 

Büyükcan (2006) Arçelik’te yürütülen çalışmalarda kullanıcı araştırmalarının 

üretilecek ürünün çeşidine ve proje için varolan vakit kısıtlamasına göre değiştiğini 

iletmektedir. Pazarlama departmanı konu hakkında varolan bilgisini veya yapılmış 

özel kullanıcı araştırmalarını tasarımcıya aktarmaktadır. Bu gibi araştırmanın 

olmadığı projelerde tasarımcı kendi deneyimlerinden veya o işle uzun yıllar çalışmış 

kişilerin deneyimlerinden faydalanmaktadır.  

Bununla birlikte Telve örneğinde olduğu gibi tasarımcının odak grup çalışmalarında 

yer alması veya tüketici hizmetlerinden ve bayilerden bilgi edinmesi mümkün 

olabilmektedir. Bayiiler nihai kullanıcı ile yüz yüze gelen ve kullanıcıların neyi niçin 

aldıklarını bilen kişiler olarak görülmektedirler. Oysa Büyükcan (2006) bu 

çalışmaların yeterli olmadığını, odak grup çalışmalarında kullanıcıların samimi 

davranmaya bildiklerini, en iyisinin kullanıcıları çalışırken birebir gözlemlemek 

olduğunu söylemektedir. Zaman zaman tasarımcıların kullanıcıların evlerinde 

çekimler yaptığına da değinmektedir. 

Güven (2006) kullanıcıyı araştırmak için belli bir yöntem kullanmamaktadır. Kendi 

deneyimleri, kendi çevresi, gözlemleri ve fuarlar yardımıyla kullanıcı isteklerine 

ulaşmaya çalışmaktadır. Ayrıca kullanıcı araştırmasının kendi işi olmaması 

gerektiğini düşünmektedir. Bu tür çalışmaların profesyonel bir ekibin işi olduğunu 

belirtmektedir. Kullanıcıyı araştırmak için tasarım alternatiflerini kendi 

çevresindekilere sormak, onların tepkilerini dinlemekle sınırlı olduğunu 

belirtmektedir. Güven (2006) ayrıca ürünlere dair ortak algılar olduğuna inanmakta 

ve “8 kişideki ortak algının 5 milyon kişide de ortak algı” olduğunu savunmaktadır. 

Bu durumu Yeni Rakı şişesinin tasarım süreci ile örneklemektedir. Bu süreçte 

tasarım alternatiflerini kendi çevresine ve ofisi ziyaret edenlere sorduğunu ve açık 

ara farkla en çok beğenilen şişenin üretilen şişe olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

Mey İçki tarafından yürütülen odak grup çalışmalarında en çok beğenilen şişenin 

üretilen şişe çıkması tasarım ekibini hiç şaşırtmamıştır. 

Ahıska (2006) daha önce hiç bilmediği ürünleri tasarlarken kullanıcılarla görüşmeler 

yapmaktadır. Örneğin sağırlar için yaptığı bir çalışmada bu kişilerle karşılıklı 

görüşmeler yapmış, ürünleri test ettirmiştir. Bununla birlikte Amerika’da çalıştığı 

işyerinin (Conair adlı elektrikli kişisel bakım ürünleri üreticisi) altında, bu firmaya 
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bağlı kuaför bulunduğunu ve bu kuaförün ürün tasarımları sırasında danışmak için 

kullanıcı görevi gördüğünü belirtmektedir.  

Şimdiye kadar belirtildiği üzere Türkiye’de tasarım süreçlerinde öncelikli çıkış 

noktası deneyimler ve sezilerdir. Bununla birlikte sistematik şekilde yürütülen az 

sayıda kullanıcı araştırması örneği de bulunmaktadır. Yalman (2006) ve Altun (2006) 

Arçelik’te çalıştıkları dönemde uluslararası tasarım firması IDEO önderliğinde 

yaptıkları kullanıcı araştırmalarını kısaca özetlemektedir. IDEO ile yürüttükleri 

çamaşır makinesi projesi kapsamında Avrupa’da sekiz ülkeyi gezdiklerini ve 

insanların evlerine girip neredeyse bir günü onların evlerinde geçirip çamaşır yıkama 

süreçlerini gözlemledikleri belirtmektedirler (Yalman, 2006). Her ekipte bir IDEO, 

iki Arçelik tasarımcısının bulunduğu dört ayrı grubun gezdiği ülkeler arasında 

İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya ve Polonya’da yer almaktadır (Yalman, 2006).   

Altun Arçelik’te çalıştığı süre dahilinde tasarladıkları Vertex buzdolapları sürecinde 

kullanıcı-odaklı bir süreç yürüdüğünü anlatmaktadır. Arçelik’in projede yer alan 

bütün çalışanlarından çevrelerinde girebildikleri kadar fazla eve girip buzdolaplarını 

çekmelerini istenmiştir. Bu sürecin onunda gözlemledikleri, yurtdışında kullanılan 

standart buzdolabı yerleşiminin Türkiye için uygun olmadığı olmuştur. Türkiye’deki 

evlerde yurtdışına göre daha fazla meyve sebze depolanmaktadır. Bu sebepten 

kullanıcılar buzdolaplarının kapağındaki raflara portakal, elma gibi meyveleri 

koymaktadırlar. Bu gözlemden hareketle tasarlanan Vertex buzdolaplarının odak 

grup çalışmasında Altun (2006) kullanıcıların sanki uzun süreden beri aradıkları ve 

bulamadıkları bir şeyi elde etmişçesine sevindiğine değinmektedir. 

7.8. Firmalarda Kullanıcının Araştırılması 

Araştırma kapsamında incelenen ürünlerin üreticisi olan firmalar ürün geliştirme 

süreçlerinde birbirlerinden farklı araştırma tekniklerini kullanmaktadırlar. Kimi firma 

kullanıcı araştırmalarını kendisi yürütmekte, kimi bu hizmeti veren profesyonel 

kurumlara başvurmakta kimi ise her ikisini de uygulamaktadır. 

Kullanıcı araştırmaları konusunda dışarıdan destek alan firmalardan biri 

RocaKale’dir. RocaKale çalışmakta olduğu kurum sayesinde hem nihai kullanıcılara 

ulaşmakta hem de satış noktaları ve bayilerden veri toplatmaktadır (Esener, 2006). 

Bununla birlikte, araştırmalarını sadece bu kurum ile sınırlamamaktadır. Ürün 
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geliştirme ve pazarlama departmanındaki kişilerde uzun dönemli araştırmalar 

yapmaktadırlar. Bu kişilerin araştırmaları satış elemanları ve satış noktaları 

üzerinden yürümektedir. Satış elemanları nihai kullanıcı ile birebir karşı karşıya 

gelen bireyler oldukları için sorunları ve ihtiyaçları bilebilmektedir. RocaKale’de bu 

kişilerle yaptığı görüşmeler sayesinde bu bireylerin bilgilerinden yararlanmaktadır 

(Esener, 2006).  

Esener (2006) mimarlar, nihai kullanıcılar ve bayiiler yoluyla marka ve ürün 

araştırmaları yürüttüklerini ama yeni ürün tasarlamak için ayrıca bir araştırma 

yapmadıklarını belirtmektedir. Yeni ürünlerin günlük veya kısa süreli verilere 

dayanmadığına, sürekli olarak kendi içlerinde araştırmalar yaptıklarına 

değinmektedir. Bu araştırmaların bir kısmı da kendilerini rakipleri ile 

kıyaslamalarına dayanmaktadır.  

RocaKale gibi Vestel firmasının da kullanıcı araştırmalarında bu firmanın 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış 1400 bayisi önemli rol oynamaktadır (Oflaz, 

2006). Bu bayiler farklı şehirlerde yer aldığı için firmanın bölgesel geri bildirimler 

elde etmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Vestel her bölgenin kullanıma yönelik 

farklı ihtiyaçları olduğunu söylemekte ve ürünlerle ilgili kullanıcıların pozitif ve 

negatif geri bildirimlerini bayilere yaptıklarını belirtmektedir. Ayrıca servis hizmeti 

veren yetkililerin de ürüne ve kullanıma yönelik yaşadıklarını firma ile 

paylaşmalarını istenmektedir (Oflaz, 2006).  

Servis yetkilileri ve bayiler Vestel tarafından tüketiciye ulaşan son nokta olarak 

görülmekte ve bu kişilerle yapılan görüşmelerden toplanan bilgiler sistemlerde 

tutulmaktadır (Oflaz, 2006). Vestel’de kullanıcıya yönelik araştırmalar daha çok bu 

şekilde yürümekte ve nihai kullanıcıya bayi ve servis elemanı aracılığı ile 

ulaşılmaktadır. Bu araştırmalar Vestel’de sürekli devam eden bir süreçtir. Bununla 

birlikte bir ürün geliştirme sürecinde kullanıcıya ne kadar yer verildiğinin ürün 

grubuna göre farklılıklar gösterdiğine değinilmektedir:           

“Eğer tüketicilerden de bilgi almamız gereken bir ürün geliştiriyorsak, sosyo-ekonomik ve 
kültürel tüketici segmentlerine göre o ürünün hedeflediği tüketici segmentinden kişilerle 
belirli araştırma teknikleri çerçevesinde hazırlanan araştırmalara katılarak analiz yapıyoruz.  
Bu araştırma tekniklerinden bazılarında odak gruplar düzenlenerek tüketicilere-kullanıcılara 
sorulan sorulara verdikleri cevapları o an yerinde gözlemleyerek ürünlerde olması 
gerekenleri belirliyor ve uygun olanları çalışmalarımıza yansıtıyoruz.” (Oflaz, 2006) 

Muşlu (2006) Arzum’da profesyonelce yapılmasa da kullanıcı-odaklı tasarım 

çalışmaları yürütülmeye çalışıldığından bahsetmektedir. Profesyonel araştırmalar, 
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anketler, odak grup çalışmaları yerine eş, dost ve firma içinde çalışan kişilerce 

oluşturulan küçük bir çevrede tüketici fikri hakkında bilgi edinilmeye 

çalışmaktadırlar. Gelen ilk numuneler yakın çevredeki insanlara dağıtılmakta ve test 

edilmektedir (Muşlu, 2006). 

Arzum firması bu tür incelemelerin yanı sıra yeni yeni odak grup çalışmaları 

yürütmeyi denemektedir ve bu yolla kullanım alışkanlıklarına ulaşmaya 

çalışmaktadır (Muşlu, 2006). Örneğin Cezve’nin tasarım sürecinde böyle bir çalışma 

yapılmış olmakla birlikte Muşlu (2006) bunun profesyonel bir çalışma olmadığından 

bahsetmektedir. Muşlu (2006) odak grup çalışmalarının kantitatif yöntemler ile 

birleştirilmedikçe çok anlamlı olmadığına değinmektedir. Odak grubun belli ışıklar 

yakabileceği, kullanıcıların neyi yaparken nasıl ve niye zorlandıklarını 

araştırılmasına yardımcı olabileceğini söylemektedir. Bu araştırmalardan elde edilen 

verilerle hayatı kolaylaştırıcı çözümler üretilmektedir.  

Arzum’da kullanıcı isteklerine ulaşılmanın bir yolu da firmanın mail adresine 

kullanıcılar tarafından iletilen fikirlerdir. Muşlu (2006) kendi isteklerini ve 

ihtiyaçlarını dile getiren kullanıcıların “keşke şöyle bir ürününüz de olsa” diye 

Arzum’a mail attıklarını ve bunların değerlendirildiğini iletmektedir. 

Bunlar dışında Arzum’da marka bilinirliliği üzerine de çalışmalar yürütülmektedir 

(Muşlu, 2006). Örneğin 2005 yılında 1000 kişinin evi Arzum markasını ne kadar 

tanıdıkları, mutfaklarında hangi ürünleri ve hangi markları kullanmakta oldukları 

hakkında veri toplamak amacı ile ziyaret edilmiştir. Muşlu (2006) yakın dönemde 

kullanıcıya yönelik yapacakları bir çalışmanın amacını ise şu şekilde dile 

getirmektedir: “Biz bir şeyler çıkarıyoruz ama bunların kullanıcıların hayatındaki 

yeri ne kadar önemli. Ya da biz bir şeyler sunuyoruz piyasaya ama onlar gerçekten 

onu mu istiyor yoksa başka bir şeyi mi istiyor? Bunu bir araştırma konusu 

yapacağız.” 

Sunpride meyve suları ürün müdürü Gül (2006) pazar verileri ile hareket ettiklerine 

değinmektedir. Çalıştıkları sektörde gündemsel olarak belli meyvelerin sularının 

üretilmesi söz konusu olmaktadır. Gül (2006) bu durumun medyanın insanlara belli 

bilgileri empoze etmesinden ileri geldiğini belirtmektedir. Belli meyveleri daha 

sağlıklı, hastalıklara iyi gelir gibi özellikler ile medya dönem dönem ortaya 

çıkarmaktadır. Bu nedenle meyve suyu pazarı beklenti ne ise o yöne ilerlemektedir. 

Ama bunun “bir trend” olduğu vurgulanmakta ve piyasa verileri ile çıkartılan bu tip 
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ürünlerin tutarsa devam ettiği tutmazsa bir dönem sonra bırakıldığı belirtilmektedir 

(Gül, 2006). 

Meyve suyu pazarının bu yapısından dolayı yeni ürün geliştirme süreçlerinde hem 

piyasa değerlendirmelerine hem yurtdışındaki yönelimlere hem de tüketici isteklerine 

yer verildiğine değinilmektedir. Gül (2006) odak grup çalışmaları ve kullanıcı 

anketleri yapmadıkları halde çeşitli yollarlar kullanıcıya ulaşabildiklerini 

söylemektedir. Marketlerde ve sosyal etkinliklerde yaptıkları tadım aktivitelerinde 

tüketiciler ile birebir konuşma fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca firmanın posta adresine 

birçok tüketiciden yorumlar gelmektedir ve firma bunları değerlendirmektedir. Gül 

(2006) tüketici isteklerinin çeşitliliğine şu sözleri ile değinmektedir: “Kara orman 

meyveli meye suyu isteyenler de oluyor. Tüketicinin isteğine baktığınız zaman bizim 

herhalde 150 çeşit meyve suyu çıkartmamız lazım.” 

 Frigo Pak firmasında çoğu zaman yoğun kullanıcı araştırmaları yapılmasa da 

Sunpride şişesinin ilk piyasaya sürülmesinden önce kullanıcı istekleri incelenmiştir 

(Gül, 2006). Bu araştırma için öncelikli olarak başka bir cam şişe ile test bölge olarak 

tanımlanan bir şehirde Sunpride meyve suyu dağıtılmış ve tüketici tepkileri takip 

edilmiştir. Bu süreç bir ürün denemesi olarak görülmüştür. İnsanların ürüne karşı 

tepkisi ve beğenisi test edilmiş ardından orijinal şişeye geçilmiştir. 

Yıldız (2006) Eksen A.Ş.’nin Arçelik’in tedarikçisi olduğu için aslında kullanıcının 

araştırmasını yapıp kendilerine bilgi aktarması gerekenin Arçelik olduğunu 

belirtmektedir. Ancak çalışmaların bu şekilde yürümediğini ve kendi çevrelerindeki 

insanlar arasında amatörce kullanıcı araştırmaları yapmaya çalıştıklarına 

değinmektedir.  

Eksen A.Ş. yeni ürün geliştirirken kullanıcı fikirlerine farklı kanallardan kendine 

aktarılan bilgiler vasıtası ile ulaşmaktadır (Yıldız, 2006). Bu bilgilerin bir kısmı geri 

iade edilen ürünlerden gelmektedir. Kullanıcılar ürünleri geri iade ederken 

şikayetlerini bildirmekte ve Eksen A.Ş.’de bunları değerlendirilmektedir. Gelen sanal 

postalar ve mektuplar sayesinde kullanıcılar dileklerini ve şikayetlerini Eksen 

A.Ş.’ye iletmektedirler. Bunun yanı sıra Arçelik’te yer alan, kendi OEM’leri 

denetlemekle görevli üretim mühendisliği departmanı bayileri ve servisleri dolaşıp 

şikayetleri ve istekleri OEM’lere aktarmaktadır. Yıldız (2006) kullanıcı araştırmaları 

yapmasalar bile kendi çevrelerindeki insanlarla ürünleri test ettiklerine ve bu 

kullanıcıları gözlemlediklerine değinmektedir. İnternette varolan sitelerin yardımıyla 



 184

kullanıcı şikayetlerini takip etmektedirler. Ayrıca Arçelik ürünlere saha testleri 

uygulamaktadır. Uluslararası fuarlar yardımıyla teknolojiyi ve gelişmeleri yakından 

izlemektedirler (Yıldız, 2006).    

Yıldız (2006) Steamo ütünün tasarımında da bu çalışmaların bir karmasının 

yürütüldüğüne değinmektedir. “Amatörce biz de yaparsak satılır” mantığı ile yola 

çıktıklarını, normal ütülerdeki müşteri şikayetlerini ve beklentilerini 

değerlendirdiklerini ve piyasada var olan benzer ürünleri incelediklerini 

belirtmektedir. Bununla birlikte buhar jeneratörlü ütüyü yaygınlaştırmak 

konusundaki öngörülerinin daha eski olduğunu ama rakiplerinin onlardan hızlı 

davrandığını belirtmektedir.  

Yıldız (2006) Tiyaki ürününün ise kendi aralarında yaptıkları bir beyin fırtınası 

sırasında ortaya çıktığını söylemektedir. Ürünün iyileşmesi yönündeki gelişmeler ise 

uluslararası bir parçacının Eksen A.Ş.’ye yeni ürünler sunması ve bunların 

Tiryaki’ye entegre edilmesi ile olmuştur. 

Yıldız (2006) genel olarak kendi hizmet verdikleri gruplarda müşterinin marka 

düşkünü olduğunu belirtmektedir. Hem fiyattan hem de kaliteden dolayı ürünleri A 

ve B sınıfa hitap etmektedir. Bu grubların markaya takıldığı ve bu nedenle iyi 

markalarda var olan ürünlerin muadillerini Arçelik’te bulunmasının amaçlandığına 

değinmektedir.  

Güldoğan (2006) Arçelik’te marka, reklam ölçümleri, ürün fikir testleri, ürün klinik 

testleri, bayii testleri gibi araştırmaların yanı sıra müşteri memnuniyeti ve tüketici 

araştırmalarında yapıldığına değinmektedir. Tüketicileri araştırmak için odak grup 

çalışmaları, kantitaf araştırmalar ve son yıllarda daha fazla olmak üzere evlerde 

fotoğraf ve video çekimleri yapılmaktadır.  

Güldoğan’a (2006) göre bu tip araştırmalar yenilikçi ürünler geliştirmek için 

olduğundan çok, ürünlerdeki hataları düzeltmek ve varolanları iyileştirmek yönünde 

fayda sağlamaktadır. Güldoğan (2006) beyaz eşya sektöründe çok fazla yenilikçi 

ürün geliştirme şansının olmadığını, yenilikçi ürünlerin daha çok yeni teknolojiler ile 

geliştirildiğini vurgulamaktadır. Yeni ürün geliştirme süreçlerini ise tetikleyen bir 

sürü faktör bulunmaktadır. Bu süreçlerin kilit noktalarında tüketiciden geribildirim 

alınmaktadır.  
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Arçelikte’ki yeni ürün geliştirme süreçlerine örnek teşkil eden Çelik robotu ve 

Arçelik’in imaj yenilemesi öncesinde, 1999 yılında, yoğun kullanıcı araştırmaları 

yapılmıştır (2006). Bu araştırmalar sırasında katılımcı tasarım uygulamalarında yer 

alan kolaj çalışmaları da kullanılmıştır. İnsanlardan şu an Arçelik’i nasıl gördükleri 

ve Arçelik’in nasıl olmasını istedikleri ile ilgili iki kolaj çalışması hazırlamaları 

istenmiştir. Bu çalışmada kullanıcıların çoğu var olan Arçelik’i hantal, eski ve yaşlı 

değerlendirmiş, istedikleri Arçelik ise daha genç ve dinamik olmuştur. Şekil 7.22’de 

yer kullanıcılara ait kolajlar yardımıyla Arçelik gerekli verileri çelik robotunu 

geliştirecek ajanslara aktarmış ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Şekil 7.22: Arçelik’te Çelik Robotu’nun tasarımı öncesinde yapılan odak grup 
çalışmalarında kullanıcıların geliştirdiği kolaj çalışmalarından örnekler 

Güldoğan (2006) insanların ve şirketin yürütülen çalışmalardan yavaş yavaş deneyim 

edindiğine ve bir şeyler öğrendiğine değinmektedir. Bu sebeple insanlar artık bilgi 

birikimlerinin liderliğinde kendi inisiyatiflerini daha fazla kullanabilmekte ve 

gittikçe tüketiciye sadece ihtiyaç duyulduğunda başvurulmaktadır.  

Mey İçki kullanıcılarının kim olduklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için 

birçok araştırmayı eş zamanlı yürütmektedir (Aydın, 2006). Bu araştırmalar hem 

kalitatif hem kantatif olmakta ve hem dönemsel hem de uzun soluklu çalışmalar 



 186

içermektedir. Bu araştırma verilerinin sonucunda Ar-Ge çalışmalarına yön 

verilmektedir. Aydın (2006) bu araştırmaların işleyişini şu sözleri ile anlatmaktadır: 

“Bu araştırmalar dünyaca ünlü değişik araştırma şirketleri tarafından uygulanıyor. Bu 

araştırmalardan bazıları; Usage & Attıtude, Barem Research International, Mind 

Decoder, Plus Remark tarafından, Ad-Hoc Researches, Price Sensitivity, Product 

Image Survey vb.” 

Mey İçki Yeni Rakı ürününün şişesini yeniden tasarlarken de bu araştırmalardan 

yararlanmıştır (Aydın, 2006). Sürecin başında yürüttüğü pazar araştırması ile rakı 

kullanıcılarını, tercihlerini, Yeni Rakı kullanıcısının bunlar içindeki yerini 

incelemiştir. Bu bilgileri tasarımcılara ürün geliştirme süreçlerinde rehberlik etmesi 

için aktarmıştır. Tasarım sürecinin sonunda ise hangi şişenin üretileceğine yine 

kullanıcıların istekleri doğrultusunda karar vermiştir. Birçok defalar farklı 

kullanıcılar ile gerçekleştirilen odak grup çalışmalarında kullanıcının kendi şişesini 

seçmesine çalışılmıştır. Bu araştırma sırasında kullanıcılar tarafından en çok tercih 

edilen şişe Yeni Rakı’nın yeni şişesi olarak seçilmiş ve üretilmiştir (Aydın, 2006). 

7.9. Endüstriyel Tasarımcıların Kullanıcı Modellerinin Kaynakları 

Yalman (2006) “Tasarımcılar tasarım yaparken kendi içlerine dönüp bakmalılar, eski 

deneyimlerini kullanmalılar” demektedir. Sözlerine “Bir tasarımcı için hayat o 

nedenle zor, sürekli bir gözlem içindesiniz. Deneyimlerinizi, gözlemlerinizi sürekli 

bir şekilde yazıyorsunuz, kafanızın içinde biriktiriyorsunuz sonra gerektiğinde bu 

birikimi kullanıyorsunuz” açıklamasına devam etmektedir. 

Yalman (2006) Zen ürününü tasarlarken Uzakdoğu kültürleri ile olan kişisel 

yakınlığına değinmektedir. Ailesinde bu felsefeyi tanıyan, neredeyse Budist olarak 

adlandırabileceği kişiler sayesinde bu kültürü yaşamıştır. Ayrıca kendi sevdiği ve 

takip ettiği bir kültür olduğunu, en sevdiği ve örnek aldığı tasarımcılar arasında da bu 

felsefeye dayanan ürünler tasarlayan Le Gucci bulunduğunu belirtmektedir. Pic:Nic 

isimli piknik setinde de kendi yaşamı boyunca yaptığı piknikler, katıldığı partiler, 

çıktığı tekne gezileri sırasında yaşadıklarını ve insan gözlemlerini bu sürece 

aktardığını söylemektedir (Yalman, 2006). 

Yalman’a (2006) göre “Empati tasarımcıda bulunması gereken bir özelliktir.” 

Yalman (2006) empati yetisinin deneyimlere dayanmadığı düşünmektedir. En iyi 
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tasarımcının en çok deneyimi olan tasarımcı olduğunu bu neden yaşanan deneyimler 

sonunda bazı tasarımcıların belli noktalara geldiklerini ve doğru ürünler 

çıkarabildiklerini söylemektedir (Yalman, 2006). 

Armağan (2006) kendi geliştirdikleri araştırma paketi yardımıyla kullanıcı isteklerine 

ulaşabildiklerini belirtmektedir. Bu tür araştırmaların tasarımın hangi alanında etkili 

olduğunu ise şu sözleri ile ifade etmektedir: 

“Araştırma paketleri bize ürünün fiziksel sorunları ile ilgili, sonuçları ile ilgili ciddi bilgiler 
aktarıyor. Bunun dışında tasarım özellikleri anlamında çok güçlü bir tasarım ekibimiz var. 
Onların ürettiği fiziksel sonuçlar müşteri ile paylaşılarak beğendiriliyor. Esas burada 
önemlisi üçüncü olarak atlamamız gereken kriter üretim ve montaj süreci… Ürünün fiziksel, 
estetik çözümlemeleri gibi bir şeye dönecekse orda tamamen T-Design’ın özgürlüğü var. 
Demin saydığım kriterler bizim sınırlarımızı çiziyor. O sınırlar içerisinde gerekli arkadaşlar 
istedikleri çalışmayı yapıyorlar ve en sonda projenin başındaki tasarım yöneticisi bu diyor ve 
o görücüye çıkıyor.” (Armağan, 2006) 

Şekercioğlu (2006) ürünlerinin tasarımında gözlemlere yer verdiğine değinmektedir. 

Örneğin Scrikss 99 kaleminde geçmiş gözlemlerden hareketle bir süreç yaşamıştır. 

Devlet dairelerinde insanların yıllar içinde aldığı bütün masa kalemlerini masalarında 

teşhir ettiğini ama bu kalemlerin imaj olarak eski, malzeme olarak mermer gibi 

ürünler olduğunu gözlemlemiştir. Oysa ihtisasını yeni bitirmiş, muayene açacak genç 

bir insan için uygun bir masa kalemi piyasada bulunmamaktadır (Şekercioğlu, 2006).  

Şekercioğlu (2006) süreçlerinde kişisel gözlemlerinden hareketle geliştirdiği 

kullanıcı modellerinin yanı sıra kişisel deneyimlerine de yer vermektedir. Örneğin 

Cezve ürününü tasarlarken kendisinin gençliğinden beri Türk kahvesi pişirdiğini, bu 

nedenle kullanıcıları bu anlamda araştırmaya gerek duymadığını belirtmektedir. 

Akman (2006) ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcıya dair öngörüleri için “Şu an 

için geldiğim noktada bu bir birikim” demektedir. Kullanıcı modelleri oluşturmak 

için her sürecin başında kullanıcı araştırması yapmasına gerek kalmadığına 

değinmektedir: “Bunları iyi takip ettiğiniz zaman bu zaten bir birikim olarak sizin 

önünüzde oluyor. Her seferinde ayrı bir araştırma yapmanız gerekmiyor. Çünkü 

zaten siz belli bir süreçte belli bir alışkanlık olarak sürekli o araştırmanın 

içindesiniz.” (Akman, 2006) 

Akman (2006) hayatı boyunca yaptığı gözlemelerin ürünleri tasarlarken kendine yol 

gösterdiğine değinmektedir. “gözlemleri diğer birikimlerle birlikte düşündüğünüz 

zaman doğru oturtabiliyorsunuz” demekte ve kriterlerin pazarda bir boşluk 
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yakalamakta önemli olduğunu belirtmektedir. Akman (2004) sürekli bir gözlem 

içinde olduğunu şu sözleri ile ifade etmektedir: 

“Bir kere tamamen hayatın içinde olmak durumundasınız. Buna bütün uydu ve televizyon 
kanallarınızda dahil. Gittiğiniz bir sürü yer, hiç içimde olmamasına rağmen bir sürü toplantı 
ve partiye takılıyorum. Bunlar sırf keyif ve eğlenmek için değil. İnsanlar nasıl gülüyor, nasıl 
duruyor, nasıl bir davranışta bulunuyor, ne takmış, ne etmiş, ne içiyor, nasıl tutuyor. Hayatın 
tümü ile içinde olmanız gerekiyor.” 

Akman (2006) yeni tasarladığı bir bardağın sürecinde yaptığı gözlemleri ve kullanıcı 

senaryolarını nasıl kullandığını ise şu şekilde anlatmaktadır: 

“Mesela bir parti bardağı yaptım. Partilerdeki insanların davranışları neler, eksiklikler neler, 
bir bardağın engelleri neler inceledim. Bütün bunları ortaya çıkarıp, bunları ortadan kaldıran 
bir bardak tasarladım. Bu senaryo ise, senaryom böyle benim.” 

Altun (2006) Steamo ütünün tasarımı sırasında kullanıcıyı modellerken ki 

yaklaşımına şu sözleri ile yer vermektedir: 

“İlk önce kendimi koydum yerine. Çünkü her projede kendinizi bir o kullanıcı yerine 
koymanız gerekiyor. Yani asla bir ütü yapmadan ütü tasarımı yapmak bence saçma olur........ 
Bir kere karşınızdaki kişilerin anlattıklarını algılayabilmeniz için en azından onların geçtiği 
süreçlerden azda olsa geçmiş olmanız lazım. Dolayısı ile ben ütü yapan bir adamım zaten. 
Arada bir ütü yaparım ancak bu proje başlangıcında ütü ayrıca yaptım. Ne olması gerekiri 
düşündüm, ondan sonra nedir temel fonksiyonel problemleri onu saptamaya çalıştım. İlk 
önce kendi başıma ondan sonra etrafımdaki kişiler ile problemleri belirlemeye çalıştım.” 

Altun (2006) ayrıca tasarımcıların içgüdülerine ve bilgi birikimine süreçlerde yer 

verdiğine değinmektedir: 

“Onlar biraz içgüdüsel şeyler aslına bakarsanız. Tasarımcıların bu tip içgüdüleri de 
olabiliyor. Yani tamam her şey araştırma ve gözlem sonucunda çıkmıyor. Mutlaka bir şeyler 
zaten yılların birikimi. Bana şimdi bir daha deseler, mesela bugüne kadar herhalde 3., 4. çay 
makinesi tasarladım. Şimdi bütün bunların birikimi var. Yapılan araştırmalar var arada. 
Tekrar bir çay makinesi istediklerinde şunu biliyorum artık. Değişmeyen kurallar var çünkü.” 

Büyükcan (2006) “hepimiz birer kullanıcıyız” demektedir. Kullanıcı araştırması 

olarak kendi başına hiçbir şey yapmasa bile etrafını incelemekle sürece başladığını 

belirtmektedir. Kullanıcı araştırmasının yararını ise “Biz bu işin içinde olduğumuz 

için bazen çok ön yargılı olabiliriz. Ne kadar fikir o kadar görüş demek” sözleri ile 

anlatmaktadır. 

Güven (2006) tasarım çalışmalarını çoğu zaman kendi deneyimleri ve gözlemleri 

üzerinden sürdürdüğüne değinmektedir. Giderilmemiş ihtiyaçları kendi deneyimleri 

ile bulduğunu belirtmektedir. Geliştirdiği Kyra kısmı yıkanma ünitesi, yaşlılar için 

koltuk gibi çalışmalarında da kullanıcı modelleri geliştirmiş, prototipler üretmiş ve 

bu ürünleri kendisi denemiştir.  
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Güven (2006) üretilen tasarım alternatiflerini “nihai tüketici gibi değerlendirmeye 

çalıştıklarından” bahsetmektedir. Ürün alternatiflerini bu değerlendirmeler ile 

geliştirmekte veya elemektedirler. 

Ahiska (2006) tasarım çalışmalarında önceden bildiği ürünler için kendi 

deneyimlerine ve geçmişine dayanan kullanıcı modelleri geliştirmektedir. Örneğin 

Yeni Rakı çalışmasında kullanıcıyı araştırmamış; eskiden aklında var olan kullanıcı 

imajlarını kullanmıştır.  

Tasarımcılarla yürütülen görüşmelerden hareketle Tablo 7.2’de tasarımcıların 

kullanıcı modellemek için kullandıkları yöntemleri özetlenmektedir. 

Tablo 7.2: Tasarımcıların kullanıcı modelleri için başvurmakta olduğu yöntemler 

 Sezi Deneyim Gözlem Firmaların 
Kullanıcı 

Araştırması

Anket Pazar 
Araştırması

Kullanılabilirlik 
Testi 

Saha 
Çalışması

Odak 
Grup 

Çalışması
Ahıska X X X X  X    

Akman X X X X  X    

Altun X X X X  X    

Armağan  X X X  X X X  

Büyükcan  X X X  X X X X 

Güven X X X X  X    

Şekercioğlu X X X       

Yalman  X X X X X    

 

Tasarımcılar tasarım süreçlerinde kullanıcı modellerine başvurmakla birlikte 

tasarımın öznel bir süreç olduğuna da değinmektedirler.  

Şah çatal-bıçak-kaşık seti ve Zen lavabo felsefeye dayalı ürünlerdir. Yalman (2006) 

tasarımlarında niye böyle bir yol izlediğini şu sözleri ile ifade eder “İçimizde var bu 

kültürler. Belki de benim içimde var ve belki oradan çıkıyorlar” 

Yalman (2006) “Kullanıcılardan bilgiyi alıp biz kendi kullanıcımızı yaratıyoruz ürün 

tasarlarken” demekte ve o ürünü kullanacak kişiyi hayal ettiklerinde tasarım 

sürecinin daha kolay yürüdüğünü söylemektedir. Bu nedenle kullanıcıları 

modellediklerine değinmektedir. 



 190

Armağan (2006) T-Desgin’da tasarımda öznelliğin önüne geçmeye çalıştıklarından 

bahsetmektedir. Bu amaçla “tasarım egosunu” yenmeye çalışmaktadırlar. Bununla 

birlikte Türkiye’deki tasarımcıların “tasarım yönüyle kendilerini ifade etmek 

istediklerini” belirtmektedir. Bu nedenle “Türkiye’de tasarım kullanıcı odaklı değil, 

tasarımcı odaklı olmaya” başlamaktadır. Armağan (2006) bunun yanlış bir yaklaşım 

olmadığına ve çeşitliliğin ve farklı yaklaşımların gerekli olduğuna değinmektedir. 

Şekercioğlu (2006) tasarımı “kişisel bir şey” olarak düşünmektedir. Çünkü tasarım 

tercih sebebidir. Satın alırken fiyat, özellik, promosyon gibi özelliklerin yanı sıra 

tasarımda bir tercih sebebidir. Tasarımdaki bu tercih, farklı tasarımcıların ürünlere 

yansıttıkları farklılıklar sayesinde yapılabilmektedir. Örneğin birçok tasarımcıdan 

Selçuklu esintileri taşıyan çatal-bıçak-kaşık tasarlamaları istense herkesin yaklaşımı 

farklı olacaktır (Şekercioğlu, 2006). 

Şekercioğlu (2006) kim ve ne için tasarım yapmakta olunduğunun göz önünde 

bulundurması gerektiğini belirtmekte ve “Benim severek kullanabileceğim ürünler 

gibi bir ego var tasarımcıda ama tasarımcının bunu bastırabilmesi gerekiyor” 

demektedir. 

Akman (2006) tasarımcıların kullanıcı yönlerini keşfetmelerinin önemli olduğuna 

değinmektedir: “Bir kere öncelikle tasarımcının bir kullanıcı olarak kendisini 

görmesi lazım. Kendi bencilliğinden sıyrılıp; esas tüketici, bir kullanıcı olarak kendi 

kullanıcı yönünü ortaya çıkarması lazım.” 

Altun (2006) her ürün için olmamakla birlikte bazı ürünler için tasarımcının kendini 

kullanıcı yerine koymasının doğru olacağını düşünmektedir. Örneğin ütü ütülerken 

herkes aynı sorunlarla karşılaşmaktadır. Görsel zevkler konusunda ise biraz daha 

tasarımcının kendi kimliğini ön plana çıkarması gerektiğini düşünmektedir. Forma 

yönelik zevkler ve istekler coğrafi bölgelere göre değişmektedir ve tasarımcı bunu 

göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin Türk tüketicisi güzel tasarım diye akıcı 

formları ve stilize edilmiş çizgileri aramaktadır. Oysaki İskandinav ülkelerinde sade 

formlar ve doğal malzemeler önemlidir ve kullanıcıyı kandırmaya yönelik hileler yer 

almamaktadır. Coğrafyalardaki insanların hayata bakış açısı formları ve yapıyı 

belirlemektedir ve tasarımcı bunlara dikkat etmelidir. Bununla birlikte bir ürün için 

kullanıcıya hangisi daha iyi diye sormak doğru olmamaktadır. Çünkü tasarımcı için 

sonuçların yanıltıcı olacağı, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesini engelleyeceği 

düşünülmektedir. Tasarımcı olarak normal bir insandan biraz daha önde olunması 
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gerektiği düşünülmektedir. Yapılan gözlemlere ve öngörülere ek olarak tasarımcı işin 

içine kendi yorumunu katmalıdır. Altun (2006) bu düşüncelerini şu sözleri ile 

özetlemektedir:  

“Buraya (Türkiye’ye) göre yapmalısın. Ona katılıyorum, temel çerçeveyi çizmelisin. 
Türkiye’de şu alanda çizgilerimi oynatabilirim ama onun üzerindeki şeyleri kendin yapıp 
koymalısın önüne diye düşünüyorum........... Bir yaratıcılık var. Çünkü ortaya bir şey 
çıkartılıyor. Her şeyi karşındaki insana sorup beklersen sanat olur mu? İçinde bir yaratıcılık 
olur mu, olmaz. Ne olur? Onun söylediklerini sen burada yapmış olursun. Halbuki sen ona 
bir yorum katmalısın ki farkı olsun.” 

Ahıska (2006) da tasarımcıların “ben tasarımcıyım, senden daha iyi bilirim bunun 

eğitimini aldım, yaptıklarımı sorgusuz sualsiz kabul et” deme eğiliminde olduğuna 

değinmektedir.  

7.10. Firmaların Tasarıma Yaklaşımı 

Tasarım firmalarca kullanıcı araştırmalarını ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve bu 

verilerle ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye 

yönelik bir uğraş olarak görülmemektedir. 

Esener (2006) tasarımı “her ürünün üzerinde” olması gereken bir özellik olarak 

nitelemektedir. Tasarımın ürünlere tat verdiğini belirtmekte ve ne yazık ki 

günümüzde çok az ürünün bu tadı taşıdığını söylemektedir. Vitrifiye sektöründeki 

ürünlerin %80’nin ekonomik sınıfa hitap ettiğini ve daha çok kalan %20’lik alanda 

tasarımla oynama şansları olduğunu belirtmektedir. Firmanın “ekonomik sınıfın 

çirkin üründür” yönündeki yaklaşımdan vazgeçmek istediğini bu nedenle aldıkları 

yeni karar gereği bütün segmentlere yönelik ürünlerde tasarımcılarla çalışacaklarını 

belirtmektedirler (Esener, 2006).  

Vestel yetkilisi Oflaz (2006) ürün tasarımını bir ürünün gelişme sürecindeki birçok 

kriterden bir olarak görmektedir. Tasarımın önemli olduğunu söylemekle birlikte 

sürekli doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğine de değinmektedir. Pazar 

araştırmaları, teknik özellikler, işlevsellik gibi kriterler ürüne doğru aktarılmalıdır. 

Bu nedenle de tasarım, takım çalışmasında yer alan bir bütünün parçalarından biridir 

(Oflaz, 2006). 

Muşlu (2006) “tasarım sizi farklılaştırır” sözleri ile kendileri için tasarımın niye 

önemli olduğunda değinmektedir. Tasarım piyasadaki ürünlerden farklı olunmasına 

sebep olmaktadır. Ayrıca kullanıcı isteklerinden yola çıkan tasarımların birebir 



 192

kullanıcının isteyeceği ürünler üretilmesi yönünde yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir (Muşlu, 2006).  

Gül (2006) tüketiciye ilk mesaj verenin ambalaj olduğunu bu nedenle de içindeki 

ürününü ne olduğunu ilk etapta şişenin anlattığına değinmektedir. Kaliteli, özel, 

güzel, ithal görünüm gibi şişeye yönelik sıfatların ürünün satışında etkili olduğunu 

belirtmektedir. Satışı kötü giden bir firmanın içindeki ürünü değiştirmeden sadece 

şişe değişikliği ile ürün satışını %50 arttırabilmektedir. Bu nedenle tasarım çok 

önemlidir (Gül, 2006). 

Yıldız (2006) “ortalama kalite ile daha şık ürünler daha uzun süre satılıyor” 

demetedir. Tasarımın ürünleri “cici” olarak tanımlanmasına sebep olabileceğini 

belirtmektedir. 

Güldoğan (2006) tasarımın görsel anlamda önemli olduğu kadar kullanıcı isteklerinin 

anlaşılıp uygun cevapların üretilmesi yönünde de gerekli olduğunu düşünmektedir. 

Tasarım sadece görsel bir olgu değildir. Bu nedenle kullanıcıya yönelik araştırma 

süreçlerinde tasarımcılarda yer almalı ve bu araştırmalarda kullanıcıların ne demek 

istediklerini anlayıp, bu isteklere cevap verecek yenilikçi ürünler geliştirmelilerdir 

(Güldoğan, 2006). 

Zülfikar (2006) Türkiye’de tasarımın ürünün satılacağı segmente göre önem 

kazandığını düşünmektedir: 

“Tasarım kullanım kolaylığı sağlamıyorsa kullanıcıya ulaşamıyor. Üst segmente çıktığınız 
zaman onların yaşam alanları kullanım kolaylıklarını daha farklı etkiliyor. Onun mutfağı 
geniştir ve ürünün sapı onu rahatsız etmeyebilir. Üst segmente çıktığınız zaman tasarım 
tamamıyla farklı bir konsept olarak değerlendiriliyor ve bedeli ödenir bir hale geliyor. Orta 
segmente tasarım size sunacağı fayda ve kullanım kolaylığı bir arada geliyor.” 

Aydın (2006) tasarımı daha çok görsel bir unsur olarak görmektedir. Yeni Rakı; 

ürünün yeniden pazara sunulması ile elde ettiği başarı da yeni şişe tasarımının yanı 

bu görselin çok önemli bir yer kapladığını düşünmektedirler. Ayrıca bir ürünün 

birçok öğenin bir araya gelmesi soncu ortaya çıktığını ve tasarım aşamasının da bu 

öğelerin ilk sırasında yer aldığını vurgulamaktadır (Aydın, 2006). 

7.11. Türkiye’de Tasarımının Kullanıcı-Odaklı Olamamasının Önündeki 

Engeller 

Araştırma boyunca görüşülen firmalar ve endüstriyel tasarımcıların hepsi Türkiye’de 

yürütülen yeni ürün geliştirme çalışmalarının büyük birçoğunun kullanıcı-odaklı 
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olmadığında hem fikirdir. Bunun nedenlerini ise her firma ve tasarımcı kendi 

deneyimleri doğrultusunda açıklamaktadır. 

Yalman (‘006) Türkiye’de tasarımın kullanıcı odaklı olmamasının en büyük nedenin 

üreticiler olduğunu düşünmektedir. Kullanıcı-odaklı tasarımla yenilikçi ve daha önce 

benzeri olmayan ürünler üretilme şansının olduğunda değinilmektedir. Ancak bunun 

firmalar için risk olduğu ve ürünün başarısının garantisi olmadığı belirtilmektedir. Bu 

nedenle sıfırdan ürün yapan çok sayıda firma olmadığı ve Türkiye’de üretimin kopya 

ve benzer ürünlere dayandığı aktarılmaktadır (Yalman, 2006).  

Yalman (2006) kullanıcı araştırmaları yapmak için vakit gerektiğine ama dört kişilik 

küçük bir ekiple bunu yapmanın mümkün olmadığına değinmektedir. Bunun yanı 

sıra tasarımcıların kendisini de Türkiye’de tasarımın kullanıcı odaklı olamamasının 

engellerden biri olarak belirtilmektedir. Yalman (2006) bunun sebebini çok az 

tasarımcının konunun önemini ve tasarıma ne kadar katkısı olabileceğini bildiğine 

dayandırmaktadır.  

Esener (2006) tasarıma yatırım yapmanın ciddi maliyetler gerektirdiğine 

değinmektedir. Bu aynı zamanda risk almak demektir. Çünkü yeni bir ürün 

geliştirilecektir. Vitrifiye sektöründe yeni ürün çıkarmanın yaklaşık 1.5 yıl 

sürdüğünü söyleyen Esener (2006), ürünün başarısız olmasını 1.5 yıllık insan ve 

fabrika emeğinin boşa gitmesi olarak yorumlamaktadır. Ayrıca bu çalışmalar, ciddi 

yatırımlar, işi yönetebilecek, pazarın genel durumunu kavramış ekipler 

gerektirmektedir. Günümüzde bu imkanların Türkiye’de sınırlı sayıda firma da 

bulunduğunu belirten Esener (2006), çoğu firmanın emniyetli olması için kabul 

görmüş ürünlerin replikalarını yapmaya yöneldiğini belirtmektedir. Bu firmalar 

piyasada daha çok fiyatla rekabet etmektedirler ve bu nedenle kullanıcı-odaklı 

tasarım gibi uygulamalara yer verme şansları yoktur (Esener, 2006). 

Armağan (2006) “Türkiye’de tasarımın kullanıcı odaklı olmasından öte üreticinin 

veya sanayicinin kullanıcı odaklı olamaması sorunu” olduğunda değinmektedir. 

Armağan (2006) “hala kullanıcı ihtiyacından çok patron zihniyetli, 

kurumsallaşmamış veyahut ürün geliştirme süreçlerini algılamamış bir sanayici 

profili var. Bu yaklaşımın hedefi rakiplerini, rakiplerin davranışlarını izlemek, çıkan 

ürüne göre pozisyon almak ve daha ekonomiğini ortaya koymak” demektedir. Temel 

sorun “sanayicinin kullanıcıdan çok rakibini gözlemesidir”. Armağan (2006) 

“Ticaretin içince olduğunuz zaman kullanıcı teriminden öte özellikle işletmelerin 
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yaklaşımı ucuz ve farklılık getiren bir ürün yaratma eğilimimidir.” diye 

belirtmektedir. Bu nedenle de bu firmalar müşteriyi anlatmanın kendilerine 

düştüğüne değinmektedir (Armağan, 2006). 

Armağan (2006) ayrıca Türkiye’de tüketim ve kullanıcı bilincinin oturmamış 

olduğuna ve zevklerin çok çabuk farklılaştığına değinmektedir. Moda eğilimlerinin 

Türkiye’de yoğun olduğundan, kişilerin kıyafetlerinde modayı takip etmese bile cep 

telefonu gibi kendine statü sembolü olarak gördüğü ürünlerde modayı yakalamaya 

çalıştığından bahsetmektedir. Bu nedenle Türkiye’de her şey çabucak 

tüketilmektedir. Bu durum da tüketicinin ihtiyaçlarını izlemenin üretici için riskli 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca beğeni farklılıkları da çok fazladır. Armağan (2006) 

bu durumu kendi yaşadıkları bir süreçle örneklemektedir: 

“Mesela Canan Kozmetik ile yaşadığımız örneği söyleyeyim. Üç tane alternatifi sahaya 
sunuyoruz. Hanımlar deniyor, seyrediyor. Üç tane alternatifin içinde hatta bir tanesi uydurma 
bir alternatif. Yani gerçekten kullanılması problemli bir ürün oluyor, yüzdeler eşit geliyor, 
yakın oluyor. Yani beğeni farklılıkları o kadar fazla ki bu ürün olmalı demek çok zor.” 

Oflaz (2006) Türkiye’de kullanıcı-odaklı tasarım uygulamalarının sektörlere göre 

değişmekte olduğuna değinmektedir. Kendi içinde bulundukları dayanıklı ev aletleri 

sektöründe kullanıcı araştırmalarının yoğun şekilde yapıldığını söylemektedir.  Diğer 

sektörlerde kullanıcının her geçen yıl daha fazla önem kazanmakla birlikte “Tüketici 

ihtiyaçlarını belirlemedeki en büyük engelin aslında firmaların kendi içlerindeki 

stratejiler” olduğunu belirtmektedir (Oflaz, 2006). 

Şekercioğlu (2006) sanayicinin kazanacağı paranın peşinde olduğunu ve tasarıma 

ürünleri farklılaştırmak adına yöneldiğini belirtmektedir. Üretici yenilikçi ürün değil 

farklılaştırıcı ürün istemektedir. Rekabet ise fiyata dayalı olarak yürümektedir. 

Küçük firmaların tasarım yaptırmayı fuzuli gördüğü gibi anket ve kullanıcı 

araştırması yapmayı da fuzuli gördüğüne değinilmektedir. Şekercioğlu (2006) bu 

nedenle sorunu “sanayimizde yenilikçi ürün geliştiren firmanın azlığına” 

dayandırmaktadır. Daha firmalar tasarımcı ile nasıl çalışacaklarını bilmemektedirler 

ve “Tasarım daha firmalarca yeni yeni deneyimlenmektedir” (Şekercioğlu, 2006). 

Şekercioğlu (2006) ayrıca pazarlamanın ürün tasarım sürecinde çok fazla hakim 

olduğuna değinilmektedir. Vizyoner olmayan bu kişiler üretilecek ürününe karar 

verilmesinde öncü rol oynamaktadırlar. Bu kişiler tercihlerini rakiplere veya 

piyasanın koşullarına göre yaptığı için yenilikçi ürünleri elemektedirler ve bu 
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öngörüleri kullanıcı araştırmalarına ve pazar incelemelerine değil kendi hissiyatlarına 

dayandırmaktadır (Şekercioğlu, 2006). 

Şekercioğlu’na (2006) göre firmalar ne istediklerini bilmemektedirler. Bilseler bile 

bunu uygun bir dille tasarımcıya aktaramamaktadır. Örneğin firma ürününü 

potansiyel müşterisi ile ilgili deneyimlerini tasarımcıya aktarmaktadır. Ancak 

Şekercioğlu’na (2006) göre bu noktada tasarımcı ile üreticinin farklı bir dile sahiptir. 

Yetkili kendini ifade etmeye çalışsa da tasarımcı ile yetkilinin dili farklı olduğu için 

arada sorunlar yaşanmaktadır (Şekercioğlu, 2006). 

Muşlu (2006) Türkiye’de tasarım araştırmalarının amatörce yürütülmesinin sebebini 

bütçeler olarak görmektedir. Türkiye’deki firmaların çoğu aile şirketleridir ve işi bir 

noktaya kadar profesyonelleştirebilmiştir. Profesyonelleşemeyen şirketlere kullanıcı 

araştırmasının nasıl yapılabileceği yönünde birinin yol göstermesi gerekmektedir 

(muşlu, 2006). 

Akman (2006) göre Türkiye’de tasarımın kullanıcı-odaklı olmasının önündeki 

engellerin başında tasarımcıların kendini görmektedir. Bu durumu şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“Ben yaptım, oldu” diyen tasarımcılar yetişiyor şu anda maalesef. Yani çok fazla kullanıcı 
odaklı ürünler tasarlayamıyorlar. Yani biz belki öyle yetiştiriyoruz. Çok fazla kendi 
kimliklerini öne çıkaran tasarımlar ve projeler geliştiriyorlar. Tasarımcıyı, tüketiciyi ve 
üreticiyi orta noktada birleştirici bir takım somut projeler çıkaramadıklarını zannediyorum.” 
(Akman, 2006) 

Gül (2006) Türkiye’de de ürün geliştirme süreçlerinde kendi içinde bulunduğu sektör 

için kullanıcıların göz önünde bulundurulduğuna değinmektedir: 

“Tüketici zaten genel olarak  bütün şeklini belirliyor ürünün . Artık gittikçe bilinçlenen bir 
tüketici kitlesine sahibiz. Ve tüketici kabullenmediği bir şeyi  bir anda yok sayabiliyor. 
Dolayısı ile siz zaten tüketicini isteğine uygun bir ürün çıkartmak, ambalaj yapmak onu 
dizayn etmek zorunda kalıyorsunuz.” 

Altun (2006) tasarımcılar firmaların taleplerine göre çalıştıkları için Türkiye’de 

tasarımın kullanıcı-odaklı olmamasının önündeki en büyük engelin firma bakış açısı 

olduğunu belirtmektedir. Tasarımcıya verilen süreler çok kısa olduğu, pazar talebi 

aştığı son dakika da tasarımcı ile çalışıldığı için araştırma yapmaya vakit 

kalmamaktadır. Bu firmaların planlama eksikliği ve tasarıma önem vermemesinden 

kaynaklanmaktadır. 
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Altun (2006) süreçlerde kullanıcı-araştırmaları yapılamamsında ofis kapasitesinin 

önemli bir kriter olduğunu belirtmektedir. Az sayıdaki çalışanla vakit sorunu 

yaşadıklarını ve bir araştırma için kısıtlı vakit ayırabildiklerini söylemektedir.  

Arçelik’in küçük ev aletlerindeki tedarikçilerinden biri olan Eksen A.Ş. kullanıcı-

odaklı ürün geliştirme çalışmalarının Arçelik tarafından yürütülmesi gerektiğini 

düşünmektedir (Yıldız, 2006). Yıldız (2006) kendi beklentilerine göre yaşanması 

gereken süreci şu şekilde anlatmaktadır: “Arçelik pazar nasıl bir ütü istiyor diyip 

odak grup çalışmaları yapmalı… Ancak bize odak grup çalışmasından şöyle bir 

sonuç çıktı diye bugüne kadar bize hiç bilgi aktarılmadı.” 

Eksen “tasarım girdilerinin Arçelik’ten verilmesini” beklemektedir (Yıldız, 2006). 

Girdiler müşterinin ne istediğidir ve bu istekler Eksen A.Ş. tarafından tasarım girdisi 

olarak görülmektedir. Eksen A.Ş., Arçelik’in kendine bu tür girdileri vermediğini 

ama ürün piyasa çıktıktan sonra değişiklikler istediğini bu nedenle satışı yapılan 

ürünlerde sürekli revizyonlar yapmak zorunda kaldıklarından bahsetmektedir (Yıldız, 

2006). 

Büyükcan (2006) kullanıcı-odaklı tasarım çalışmalarının Türkiye’de uygulanamama 

sebeplerinden birini kullanıcılara bağlamaktadır. Türk halkının sosyal ve kültürel 

yapısı çok çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca Türkiye’yi İstanbul’la sınırlamamak ve 

Anadolu’yu da düşünmek gerektiğine değinmektedir. Anadolu’nun ise yenilikçi ürün 

istemediğini, sadece işini yapan ürün istediğini belirtmektedir. Ayrıca Anadolu’da 

servislerine aktarılmış yaşanan farklı sorunlardan örnekler vermektedir. Doğu’daki 

insanlar elektrikli su ısıtıcılarını ocakta kullanmaya çalışmakta, yazın buzdolaplarının 

içinde serinlemektedirler. Bu insanlara bakılarak ürün tasarlamanın doğru 

olmayacağı düşünülmektedir (Büyükcan, 2006).  

Büyükcan (2006) ayrıca günümüzdeki şirketlerin maliyet odaklı olduğunu bu sebeple 

daha çok ne kadar fazla satış yaptıkları ile ilgilendiklerine değinmektedir. 

Güldoğan (2006) araştırma sektörünün Türkiye’de yeni gelişmekte olduğundan 

bahsetmektedir. Bu sektörün 45 milyon dolar cirosu olduğunu ve bunun Avrupaya 

göre çok düşük olduğunu iletmektedir. Ayrıca firmalarda kullanıcı araştırmaları 

yürütecek kadro ve bütçe bulunmamaktadır. Oysaki süreçler kişilerden bağımsız ve 

sistematik yürümelidir (Güldoğan, 2006).  
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Güldoğan (2006) 1989 yılından beri işin içinde olan biri olarak kendi gözlemlerinden 

hareketle tüketicinin odak grup gibi çalışmalarda sıkıntılarını anlattığını ve önemli 

olanın tasarımcının kullanıcının aslında ne söylemek istediğini anlayıp çözüm 

üretebilmesi olduğunu iletmektedir: “Odak grup çalışmalarının yapılması da çok 

önemli değil... Biraz araştırmayı bilen biraz yaratıcığını kullanabilen tasarımcılara ve 

ürün geliştirmecilere ihtiyaç vardır… Tüketicinin ne istediğini anlayabilecek 

tasarımcı lazım.” 

Güldoğan (2006) Türkiye’de kullanıcı araştırmalarından elde edilen verilerin tasarım 

sürecine aktarılmadığını belirtmektedir. Araştırmacı uygun yöntemler rehberliğinde 

bilgiyi toplamaktadır. Bununla birlikte buradan uygun sonuçlar çıkaracak olan 

tasarımcı ve ürün geliştirmeci olmalıdır. Örnek olarak kullanıcının çok eskiden beri 

yapılan odak grup çalışmalarında “keşke ütü yapan çamaşır makinesi olsa” dediğini 

anlatmaktadır. Arçelik’te bu bilginin üzerinde durulmazken Bosch’un 90’ların 

sonunda tüketiciyi anladığı, çamaşır makinelerine kırışık önleyici ve ütü 

kolaylaştırıcı bir düğme eklediği, pazarda dikkat çektiği belirtilmektedir (Güldoğan, 

2006). 

Zülfikar (2006) durumu içinde bulunduğu sektörden değerlendirmiş ve Türkiye’de 

kullanıcı-odaklı tasarımın önündeki engel olarak 3 madde sıralamıştır. Bunlar 

tasarımın öneminin yeni anlaşılması; kendi öngörülerinin yetersiz kaldığını anlayan 

firmaların yeni yeni yönetim modellerini değiştirmesi ve araştırma sektörünün kendi 

geliştirememesi ve yüksek bütçeleridir. Zülfikar (2006) Türkiye’nin araştırma 

bütçesinin Avrupa ülkelerine göre çok geride olduğunu söylemektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’de araştırma sektöründe fiyatlar çok yüksektir; bu nedenle de 

“bütçeler korkulur hale gelmiştir.” Bu bütçelere rağmen çoğu firmanın yürütülen 

araştırmalardan istediğini alamadığına değinmektedir. Bunun sebebini Türkiye’nin 

kendi yapısına uygun araştırma yöntemleri geliştirememiş olmasına bağlamaktadır. 

Araştırma sektöründe bilgi birikiminin yurtdışı ortaklı firmalar sayesinde geldiğine 

değinmekte ama yurtdışından getirilen bu bilgilerin Türkiye koşullarına uymadığını 

söylemektedir. Bu duruma bir örnek olarak Türkiye’deki bireylerin gelir 

seviyelerinin tahmin edilememesini vermektedir ve şu sözleri ile açıklamaktadır: 

“Bugün Türkiye’de o kadar kayıt dışı ekonomi var ki size kimse söylediği gelir düzeyinde 
olmayabilir, kimse size gelir seviyesini söylemeyebilir de. Ama yurtdışında bir öğretmen 
öğretmendir, bilirsiniz onun maaşını zaten. Ama Türkiye’de bir öğretmen sadece bir öğren 
midir? Dolayısı ile yurtdışından gelen bilgiler bir araştırma modeli olarak Türkiye’ye tam 
olarak uyarlanamadı. Böylece hem pahalı şeyler sundu araştırma sektörü hem sunduğu 
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Türkiye’ye uymadı. Araştırma hizmeti alanlar pahalı bütçeler ödediği halde eline aldıklarının 
kendine yaramadığını gördü. Bu sebeplerden de önce firmaların yönetim zihniyeti, sonra 
araştırma sektörü bariyerlere çarptı.” (Zülfikar, 2006) 

Güven (2006) firmaların kendilerine ve tasarımcılara güvenmemesini kullanıcı-

odaklı tasarımın önündeki engellerden biri olarak vurgulamaktadır. Bu sebeple 

Türkiye’deki firmaların trend takip eder yapıda olduklarını bu takipte çoğu zaman 

geç kaldıkları içinde fiyatla pazarda yer edinmeye çalıştıklarını vurgulamaktadır. 

Ayrıca bu firmaların tasarım bütçeleri çok azdır. Tasarım danışmanlık ofislerinde ise 

bu araştırmaları yapacak ekip sayıları yeterli değildir.  

Ahıska (2006) kullanıcı-odaklı tasarımın Türkiye’de uygulanamamasının altında 

maliyet ve zamana dayalı sorunlar kadar kullanıcıları da bir engel olarak 

görmektedir. Türkiye koşullarında “Avrupa malının daha çok sattığını ve 

kullanıcının yeterinde tasarıma önem vermediğini vurgulamaktadır. 

Aydın (2006) kullanıcı istek ve ihtiyaçları ürün geliştirme sürecinde çok fazla rol 

oynamadığına değinmekte ve bunun en önemli nedeni olarak vizyon eksikliğini 

göstermektedir. Bu durumu şu sözleri ile açıklamaktadır: “Bugün bir çok ürün 

yaratılış aşamasında tüketici ihtiyaçlarına göre değil, işin başında bulunan yönetici 

kadronun istekleri doğrultusunda ortaya çıkıyor.” 

Aydın (2006) ayrıca tüketicileri anlamak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda 

ürünleri geliştirmek için ayrılan bütçelerin ve zamanın gereksiz olduğuna inanan 

birçok şirketin kendi kendilerine yarattıkları markaların kısa ömürlü olmalarına da 

neden olduğuna değinmektedir (Aydın, 2006). 

7.12. Endüstriyel Tasarımcıların Kullanıcı Araştırmalarına Yönelik Hayalleri 

Endüstriyel tasarımcıların ellerinde daha fazla imkan bulunsa kullanıcıya 

çalışmalarında daha fazla yer vermek isteyip istemeyecekleri ve bu amaçla ne tür 

yöntemler uygulayacakları değişmektedir.  

Şekercioğlu (2006) elinde daha fazla imkan olsa bile derinlemesine kullanıcı 

araştırması yapmak istememektedir. “Kimse endüstriyel tasarımcı değil ama herkes 

tasarımcı” demekte ve kullanıcıların daha fazla araştırılmasının “çıldırtıcı” 

olabileceğini düşünmektedir. “Herkes neyin, nasıl daha güzel olacağını belirtmeye ve 

eleştirmeye çok yatkındır”. Şekercioğlu (2006) “araştırma sürecinde yer alıp kafasını 

bulundurmamak” için kendisi böyle bir çalışma yürütmek istememektedir. Bununla 
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birlikte profesyonelce yürütülmüş bir araştırmanın kendisine ve firmaya 

aktarılmasını talep etmektedir. İçinde endüstriyel tasarımcılarında bulunduğu kişiler 

tarafında yürütülen araştırmanın sonuçlarından yararlanmayı talep etmektedir. 

Yalman (2006) daha fazla imkan olsa daha fazla kullanıcı araştırması yapmak 

isteyeceğine değinmektedir. Yapacağı kullanıcı araştırmalarının insanları gündelik 

hayatlarında gözlemlemeye yönelik olabileceğini belirtmektedir. 

Armağan (2006) ise daha fazla imkan olsa kullanıcının ürün yaratma eğilimlerini 

incelemek istemektedir. Yaratma eğilimlerini şu şekilde açıklamaktadır: 

“Kullanıcıyı tasarım sürecine katmak gibi bir takım etkinlikler olabilir. Bu etkinlikler bir 
ofiste, otelde veya kişinin kullanım alanında yapılabilir. Tıpkı üniversitelerde yaratılan 
çalıştaylar gibi tanımlanmış etkinlikler içerisinde kullanıcının bu ürüne dair eğilimini 
deneyebiliriz. Ama bu eğilimlerle onlara tasarım yaptırmaktan bahsetmiyorum. Oturup onlar 
patron olup, bizi yönlendirebilirler.” (Armağan, 2006) 

Akman (2006) imkanları daha fazla olsa farklı kültürlerde odak grup çalışmaları 

yapmak isteyeceğine değinmektedir. Altun (2006) ise gözlemleme sürecini daha 

sistematik bir şekilde yapmak isteyeceğini belirtmektedir. Belli gözlemleme 

odalarında insanların yüzlerine odaklanan, mimiklerini de inceleyen kameralarla 

gözlem çalışmaları yürütmek istemektedir. Bu çalışmadan elde edilen dokümanların 

da profesyonel kişilerce hazırlanmasını gerekeceğine değinmektedir. 

Büyükcan’a (2006) göre tasarımcının özelliklerinden biri de kullanıcının gizli kalmış 

alışkanlıklarını belirlemektir. Bu nedenle daha fazla imkan olsa daha samimi bir 

tüketici gurubu ile çalışmak ve bu kişileri normal hayatlarında gözlemlemek 

istemektedir. Büyükcan (2006) odak grup çalışmalarında kullanıcıların çoğu zaman 

samimi olmadıklarını belirtmektedir. Tasarımcı için en verimli olanının kullanıcıların 

kendi evlerinde çekim yapmak olduğunu söylemekte ama Türkiye şartlarında 

kullanıcıların evlerini açmayacaklarını, evlerine tasarımcıları alsalar bile gerçek 

hayatlarını göstermeyeceklerini düşünmektedir. Bu sebeple yöntemi bilmese de 

“samimi tüketici araştırmaları” yapmak istediğine değinmektedir.  

Güven (2006) kendi içinde odak grup çalışmaları yapmak isteyeceğini 

belirtmektedir. Bununla birlikte kullanıcı araştırması yapan büyük firmaları yerine 10 

kişilik araştırma yapan, daha küçük örnek grupları ile çalışan firmalarla ortaklaşa iş 

yürütmek istediğinden bahsetmektedir.  

Ahıska (2006) kullanıcının sürecin bir parçası olduğu, bir tasarım danışmanlık 

firmasında veya kurumsal şirkette, sürekli bir yerlerde kullanıcıların da bulunduğu ve 
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gerektiğinde gidip soru sorabildiği bir sistemin geliştirilmesini hayal etmektedir. 

Kullanıcının bir firmada çalışanlardan biri olarak “devamlı elinin altında” 

olabileceğini belirtmektedir. 

7.13. Sonuç 

Araştırma kapsamında sekiz ürün incelenmiştir. Bu sekiz ürünün endüstriyel 

tasarımcıları, üreticileri ve kullanıcıları ile yapılan araştırmalar sayesinde Türkiye’de 

endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen veriler göstermektedir ki Türkiye’de ürün geliştirme süreçlerinde 

kullanıcının yeri üründen ürüne ve firmadan firmaya değişmektedir. Endüstriyel 

tasarımcıların zihinlerinde geliştirdikleri kullanıcı modelleri ile gerçek kullanıcılar 

arasında da önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Bu durumların sebepleri ise 

endüstriyel tasarımcılar ve üreticiler arasında kimi zaman benzer kimi zamansa 

çelişen nedenlere dayandırılmaktadır. 



8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu bölüm ampirik araştırma sonuçlarını, bu sonuçların incelenen literatür ışığında 

tartışılmasını ve konu üzerine ileride yürütülebilecek olası çalışmaları içermektedir.  

8.1. Giriş 

Bu bölümde, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde sunulan literatür araştırmasının 

verileri ışığında araştırma bulguları incelenmektedir. Bu sayede araştırmada yer alan 

sekiz ürün örneği üzerinden Türkiye bağlamında endüstriyel tasarımcı-kullanıcı 

ilişkisi tartışılmaya çalışılmaktadır.  

Önceki bölümlerde yer verildiği gibi endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisini ancak 

bu başlık altında yer alan kişiler ve ilişkiler üzerinden incelemek mümkündür. Bu 

nedenle yürütülen alan çalışması, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler sayesinde araştırmanın yürütüldüğü dönemde Türkiye’de endüstriyel 

tasarım alanındaki çalışmaları ile sektörde öncü konumundaki sekiz tasarımcının ve 

yedi üreticinin konu üzerine çalışmalarını ve fikirlerini detaylı bir şekilde 

içermektedir.  Yürütülen kullanıcı anketleri ise bu ilişkide yer alan diğer tarafın 

endüstriyel tasarım ve ürün üzerine görsel algısı, beklentisi ve istekleri hakkında çok 

genel bir çerçeve çizilmesine yardımcı olmaktadır. Üç gruptan toplanan bu veriler 

hem Türkiye’de araştırmanın yürütüldüğü dönemde endüstriyel tasarımcı-kullanıcı 

ilişkisine ışık tutacak bilgiler içermekte hem de Türkiye koşullarında kullanıcı-odaklı 

tasarımın olanaklarını ve olanaksızlıklarını ortaya koymaktadır. 

Ancak yürütülen bu çalışmanın ardından bu ilişkiyi sadece bu kadar genel bir 

inceleme ile sınırlamanın doğru olmayacağını belirtmek gerekmektedir. Endüstriyel 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisi Türkiye bağlamında daha detaylı ve daha spesifik 

alanlarda bir çok inceleme alanına yeni kapılar açmaktadır. Bu araştırma ise bu 

ilişkinin tanımlanması ve araştırılabilmesi için bir ilk adım olarak 

değerlendirilmelidir. Bu amaçla bu bölümde yer alan tartışmalar, bundan sonra bu 

alanda yürütülecek diğer araştırma konularının belirlenmesi açısından da değer 
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kazanmaktadır. İlişkilerin ve kavramların daha iyi tanımlanabildiği bir ortamda 

ileride yürütülecek çalışmalarda daha verimli sonuçlara ulaşılması ve sağlıklı ilişkiler 

kurulması için yolların incelenmesi adına bir başlangıç noktası oluşturulmuş 

olmaktadır. 

8.2. Yürütülen Alan Çalışmasının Sonuçları ve Türkiye Bağlamında Endüstriyel 

Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisinin Tartışılması 

XXI. yüzyıl tasarım çalışmalarında kullanıcı deneyimi gittikçe artan öneme sahip 

olmakta ve yurtdışında yürütülen çalışmalarda Sanders’ın (2002a), Mutlu’nun 

(2003), Margolin’in (2002c) ve Hasdoğan’ın (1993) belirttiği gibi yeni ve yenilikçi 

ürün tasarlama süreçlerinde gerek tasarımcıların gerekse kullanıcıların deneyimlerine 

başvurulmaktadır. Yenilikçi ürün fikirleri geliştirmek amacıyla kullanıcıların 

deneyimlerinden yararlanabilmek içinse gözlem, Sanders (2002), Martin (2004), 

Kelley ve Littman’nın (2001) değindiği gibi en etkili yöntemlerden biri olarak 

belirtilmektedir. Bu çalışma kapsamında yürütülen alan çalışması da bu durumu 

doğrular sonuçlar vermiştir. Örneğin Telve ürününün kullanıcılarından biri Türk 

kahvesi fincanları normalden biraz daha büyük olduğu için Telve’de hazırladığı 

kahvelerde fincanın hepsini doldurmaktadır. Bu kullanıcı anket sırasında Telve’nin 

bu özelliğinden, Sanders’ın (2002b) da sözel araştırma yöntemlerinin eksikliği olarak 

değindiği gibi, herhangi bir şikayette bulunmamıştır. Oysa alanda yapılan gözlem 

kullanıcının aslında bu durumdan memnun olmadığını, Telve ile hazırladığı 

kahvelerde fincanların tamamını doldurabilmek için aleti yanıltacak bir teknik 

geliştirmiş olmasından hareketle ortaya koymaktadır. Bu durum Sanders (2002), 

Martin (2004), Kelley ve Littman (2001) değindiği gibi kullanıcı araştırmalarının 

sadece görüşme gibi sözel ağırlık yöntemlerle sınırlanmaması gerektiği, yerinde 

yapılan gözlemlere başvurulmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Alan çalışmasında yer alan ürünlerin benzerleri arasında tercih edilme sebepleri aynı 

ürün için bile kullanıcıdan kullanıcıya çok çeşitlilik içermektedir. Örneğin bir 

kullanıcı cezve ürününde ilk tercih sebebi olarak tasarımı sıralarken bir diğeri 

fonksiyonu, reklamı, kaliteyi, kullanım kolaylığını veya markayı sıralayabilmektedir. 

Bu sonuçlar Norman’ın (2003) insanların ürün yaklaşımları yönünden görsel, 

düşünsel ve davranışsal olmak üzere sınıflandırılabileceği fikrini desteklemektedir.  
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Araştırmada yer alan sekiz ürünün muadilleri arasında tercih edilmesinde fonksiyon 

ve kullanım kolaylığı en etkili iki faktör olarak öne çıkmaktadır. Burada ilginç olan 

bütün bu ürünlerin üreticileri ve tasarımcıları tarafından ‘tasarım’ açısından önemli 

görülmelerine rağmen kullanıcı tarafından öyle değerlendirilmemiş olmasıdır. 

Kullanıcılara göre tasarım bu iki faktörü üçüncü sırada takip etmektedir. Ardından 

ise marka ve ürünün fiyatı gelmektedir. Kullanıcıların ürünleri tercihlerindeki bu 

sıralama Jordan’nın (2002a) ürünlere yönelik hiyerarşik yaklaşımını 

desteklemektedir. Fonksiyonu, kullanım kolaylığı takip etmekte ve ardından ürünlere 

keyif katan bir unsur olarak ele alınabilecek tasarım gelmektedir. Ancak ürünlere 

yönelik bu kriter sıralamasında dikkati çeken bir nokta daha bulunmaktadır. Örneğin 

T-Cash hem firması hem de tasarımcısı tarafından ekonomik bir ürün olması yönüyle 

vurgulanmaktadır. Kullanıcıların bu ürün tercihlerinde firmanın ve tasarımcının 

beklentisi doğrulanmış ve fiyat ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte tasarım kriteri 

kullanıcılarca sondan üçüncü sırada önemli bulunmuştur. Bu örneğin tam tersi 

nitelikteki Zen lavabo ise muadilleri arasında yüksek fiyatlı bir üründür. Bu ürünü 

kullanan kullanıcılar fiyatın tercihte hiçbir etkisi olmadığını belirtirken tasarımı 

ürünün tercih sebeplerinde ilk sıraya yerleştirmektedirler. Bu durum Jordan (2002a) 

hiyerarşik yaklaşımında aslında fiyatın da önemli bir kriter olduğunu göstermektedir. 

Jordan’ın (2002a) değindiği dört keyif olgusunun hepsine birden kullanıcının 

ulaşabilmesi, ekonomik ürün tercihlerinde kullanıcı tarafından göz önünde 

bulundurulmamaktadır. Bununla birlikte satın alırken yüksek bedel ödemeyi seçen 

kullanıcı Jordan’ın (2002a) fiziksel, ruhsal, sosyal ve fikirsel keyif olarak 

adlandırdığı isteklerinin hepsini de satın alma şansını yakalamaktadır. 

Yürütülen araştırma Türk kullanıcısını genellemek için yeterli bir çalışma olmasa da 

ürünlerin seçiminde fonksiyonun ve kullanım kolaylığının ilk sıralarda yer alması 

aynı zamanda Norman’ın (2003) değindiği modeller arasında Türk kullanıcısının 

ürünlere daha çok davranışsal olarak yaklaştığı yönünde yorumlanabilir. Bunun yanı 

sıra tasarımın bütün kriterler arasında yer alması Norman’ın (2003) sürekli çekmece 

de duracak olsa bile insanların bir salatalık soyacağının estetik olmasını istediği 

görüşünü doğrulamaktadır.  

Kullanıcılar ürünlere olan yaklaşımlarını teorileştirmek ve daha iyi analiz etmek için 

Norman’ın (2003) çabasının yanında Sinha’nın (2005) belirttiği gibi ürünlere 

kategoriler doğrultusunda da yaklaşmaktadırlar. Kullanıcılara ulaşılmak için 
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yürütülen çalışmalar sırasında kendisinin ürünü kullandığını belirten kullanıcıların 

bir kısmın aslında kendilerine resimle gösterilen ürünü kullanmadıkları anlaşılmıştır. 

Örneğin kullanıcılar için buhar jeneratörlü ütüleri olması ile Arçelik marka Steamo 

buhar jeneratörlü ütülerinin olması arasındaki çok fark bulunmamaktadır ve bu 

nedenle resimdeki ürünü kullandıklarını söylemektedirler. Bu durum Sinha’nın 

(2005) kullanıcıların ürünle karşılaştıklarındaki kategori bazlı ilk düşünme 

modellerini desteklemektedir. Aynı zamanda Armağan (2006) ve Şekercioğlu’nun 

(2006) değindiği Türk kullanıcılarının derinlemesine düşünmeden seçim yaptıkları 

fikrini destekler nitelik taşımaktadır.  

Kullanıcılara dair değinilen sonuçlardan ve araştırma bulgularından hareketle 

araştırmada yer alan kullanıcıların ürüne yaklaşımlarının, beklentilerinin ve 

deneyimlerinin tek bir üründe bile çok çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür.  

Bu durumun yanı sıra araştırmada yer alan ürünlerde karşılaşılan problemler de göz 

önünde bulundurularak Türkiye özelinde kullanıcıların araştırılıp, ürün geliştirme 

süreçlerinde başvurulması ve yenilikçi ürünler geliştirmede yararlanılması 

gerekliliğini göstermektedir. Bununla birlikte yürütülen araştırma Türkiye’de 

sistematik şekilde kurulan endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin az sayıda 

olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’deki endüstriyel tasarımcı kullanıcı ilişkisi 

daha çok Oliver ve Baranauskas’ın (1998) değindiği tasarımcının yazar (writer), 

kullanıcının okuyucu (reader) olduğu modele dayanmaktadır. İmkanlar ve 

olanaksızlıklar sonucu endüstriye tasarımcılar ürün geliştirme süreçlerinde 

kullanıcılar ile çok sınırlı şekilde bir araya gelebilmekte ve çoğu zaman birebir ilişki 

kuramamaktadırlar. Bu durumun nedenleri ise Türkiye özelinde farklı problemlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Endüstriyel tasarımcı kullanıcı ilişkisinin Türkiye’de okur-yazar modeliyle sınırlı 

kalmasında endüstriyel tasarımcılar ve üreticiler tarafından öncelikli olarak firmalar 

eleştirilmektedirler. Nussbaum’un (2005) şirket bakış açılarında yaşanan değişimler 

sonucu teknoloji bazlı bilgi ekonomisi döneminde kullanıcı ve kullanıcı ile empati 

bazlı deneyim ekonomisi dönemine geçildiği açıklaması Türkiye özelinde henüz 

gerçekleşmiş gözükmemektedir. Bunun yanı sıra Sanders’ın (2002b) değindiği 

yenilikçi fikirler geliştirmede kullanıcının önemi de Türk firmalarınca henüz fark 

edilmiş bir özellik değildir. Bu nedenle araştırmada yer alan firmalardan Arçelik, 

Mey İçki ve Vestel dışındakiler ürün geliştirme süreçlerinde yürüttükleri pazar 
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araştırmaları dışında kullanıcılara sistematik bir şekilde başvurmamaktadırlar. 

Arçelik, Mey İçki ve Vestel ise bu tür çalışmalara çok sınırlı sayıda projede yer 

vermektedir. Burada dikkati çeken sistematik kullanıcı araştırması yürütmenin 

firmanın büyüklüğü ile doğru orantılı olduğudur. Muşlu (2006), Esener (2006), 

Yıldız (2006) ve Güldoğan’ın (2006) değindiği gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler 

bu tür araştırmalara yeterli bütçeyi ayırmakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca Muşlu’nun 

(2006) belirttiği gibi Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli firmaların birçoğu henüz bu 

tür araştırtmalarla tanışmamış ve bunların kendileri için ne kadar faydalı 

olabileceğini anlamamış durumdadır. İçinde Eksen A.Ş. ve Arzum’un da yer aldığı 

bu firmalar her ne kadar kullanıcılara yönelik sistematik araştırmalar yürütemeseler 

de kendi çevrelerindeki sınırlı sayıda kişi ile ürün fikirlerini sorgulamakta ve test 

etmektedirler. Bununla birlikte katılımcı tasarım, evde gözlem gibi tasarım alanında 

yeni sayılabilecek kullanıcı araştırmaları, çalışma kapsamında incelen firmalardan 

sadece Arçelik tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte ne yazık ki Arçelik 

firması bile kullanıcı-odaklı tasarım yaklaşımını henüz içselleştirebilmiş değildir. Bu 

yaklaşımlara ve uygulamalara sadece teknolojik açıdan yenilikçi ürünler yaratmak 

için başvurulmakta; fritöz örneğindeki gibi ürün gamında eksik olduğu için yürütülen 

tasarım çalışmalarda kullanılmamaktadırlar. Ayrıca Güldoğan (2006) kullanıcıya 

yönelik araştırmaların firmalarda bir alışkanlık haline gelmesinden çok firmalardaki 

insan kaynaklarına bağlı olduğunu belirtmektedir. Firma bazında kurumsallaşma 

zayıftır ve her şey bireylere bağlıdır. Firmada bu araştırmaların önemini anlayan 

bireyler bu çalışmaları desteklemekte; bu insan kaynaklarının başka kurumlara 

transferi bu çalışmaların firmalarda devam etmemesine neden olabilmektedir. Bu 

durum aynı zamanda Amir’in (2004) gelişmekte olan ülkelerde tasarımın insanların 

basit ihtiyaçlarını ve eksiklerine cevap vermek yerine uluslararası pazarda rekabet 

sağlayacak ürünler geliştirmeye, tasarımı endüstriyel üretimde daha faydalı hale 

getirmeye yöneldiği iddiasını desteklemektedir.  

Rekabet odaklı Türkiye’de çoğu firma kullanıcıları araştırmanın önemini 

anlayabilecek vizyoner yapıya sahip olmadığı için araştırmada yer alan endüstriyel 

tasarımcıların hepsi tarafından eleştirilmektedir. Vizyon eksikliğinden kaynaklanan 

Türkiye özelinde karşılaşılan bir başka durum ise kullanıcı-odaklı tasarım 

çalışmalarının bir model olarak dışarıdan alınmasıdır. Er (1994) ve Asatekin (2000) 

Türkiye’de endüstriyel tasarım eğitiminin henüz ülkenin ihtiyacı yokken ve sanayi 
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gelişmemişken bir model olarak dışarında alındığını iletmektedirler. Aynı durum 

Zülfikar’ın (2006) da değindiği gibi Türkiye’de yürütülen kullanıcı araştırmaları için 

de geçerli olmuştur. Yurtdışında var olan kullanıcı araştırma yöntemlerini Türkiye’de 

birebir uygulamak mümkün değildir ve bu yöntemlerle Türkiye koşullarında 

firmaların yararına sonuçlar elde edilememektedir (Zülfikar, 2006). Bu durum 

Türkiye koşullarında kullanıcı araştırmalarının yeniden yapılanmasını 

gerektirmektedir. Oysaki araştırma sektörü hem kendini geliştirmemiş hem de 

yüksek bütçeli araştırmalarla firmalarda uygulamaların yaygınlaşmasına engel 

olmuştur. Araştırma sektörünün bu yapısı nedeniyle firmalar kullanıcı araştırmaları 

ile ya tanışamamış ya da bu araştırmalardan uzak durmuşlardır. Bu sektörden destek 

almamanın yanı sıra firmalar tasarımcılardan da bu çalışmaları yürütmelerini talep 

etmemektedirler. Bunun öncelikli sebebi proje sürelerinin kısa olması nedeniyle 

araştırmaya vakit ayrılamayacak olması, tasarımcıların araştırma giderlerinin 

firmalarca karşılanmaması ve tasarım danışmanlık ofislerinde bu tür araştırmaları 

yapamayacak kadar az kişi bulunmasıdır. Bu nedenle tasarımcılar kullanıcıları 

araştırmak için sistematik yöntemler kullanmamakla birlikte hepsi hayatlarının bir 

parçası olarak gözlemlere başvurmaktadırlar. Çünkü araştırmada yer alan 

tasarımcıların hepsince kullanıcılar önemlidir ve kullanıcıları araştırmanın en etkili 

ve ekonomik yolu gözlemdir. Gözlemleri ürün tasarım süreçlerinde bir konuya 

odaklandıkları sırada yaptıkları gibi hayatları boyunca yaptıkları gözlemleri de ilgili 

ürünleri tasarlarken süreçlere aktarmaktadırlar. Bunun dışındaki yönetmeler, 

gözlemler kadar değerli bulunmamaktadır. Bunda tasarımcıların görsel algısı yüksek 

insanlar olarak ilişkileri üç boyutlu olarak daha iyi anlamaları da etkili olmaktadır. 

Bütün bu bahsedilenlere ek olarak Türkiye’de endüstriyel tasarımcı ile kullanıcı 

arasında firma bakış açısından kaynaklı kopukluklar yer almaktadır. Bu 

kopukluklardan ilki firmaların satış sistemlerinden ileri gelmektedir. Örneğin Steamo 

ütü tasarımcısı ve üreticisi tarafından ev kullanımı düşünülerek geliştirilmiştir 

(Altun, 2006; Yıldız, 2006). Oysaki araştırma sırasında kullanıcıya ulaşabilmek için 

başvurulan bayiiler bu ürünü profesyonel kullanım ve işyerlerine yönelik bir ütü 

olarak tanıtmışlar ve şekilde pazarlamaya çalıştıklarına değinmişlerdir. Ürünün pazar 

başarını yakalayamamasında bu da bir neden olarak görülmektedir. 

Firma kökenli ikinci kopukluk ise bu kurumların endüstriyel tasarımcıya ve bazen 

üreticiye kullanıcıya dair ya eksik ya da hiç bilgi aktarmamasından 
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kaynaklanmaktadır. Örneğin Arçelik Steamo buhar jeneratörlü ütü ve Tiryaki çay 

makinesi üreticisi olan Eksen A.Ş.’ye ürün geliştirmesi için herhangi bir kullanıcı 

bilgisi, odak grup çalışması sonucu aktarmamakta bununla birlikte bu üreticiden 

yenilikçi küçük ev aletleri geliştirmesini istemektedir (Yıldız, 2006). Aynı şekilde 

firmaların çok azı pazar ve kullanıcı araştırması sonuçlarını tasarımcılar ile 

paylaşmaktadırlar. Araştırılan ürünlerden sadece Yeni Rakı, Telve Türk kahvesi 

makinesi ve T-Cash yazarkasada endüstriyel tasarımcılarla kullanıcı araştırması 

sonuçları paylaşılmıştır. Her ne kadar tasarımcılar bu tür bilgilerin kendileri için yol 

gösterici olabileceğini söyleseler de, Akman’ın (2006) değindiği gibi kimi zaman 

firmalardan elde edilen bu verilerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu da 

vurgulamaktadırlar. Firmaların çalışmalarında yer verdikleri klasik pazar 

araştırmaları endüstriyel tasarımcılarca yenilikçi ürün fikirleri yaratmada çok faydalı 

olamamaktadır; hatta kimi zaman tasarımcıları kısıtlamakta veya yanlış 

yönlendirmektedir (Altun, 2006; Şekercioğlu, 2006). 

Firmaların yanı sıra Türkiye’de endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin okur-yazar 

modeline daha yakın olmasında ikinci neden tasarımcıların kendisi olarak 

düşünülmektedir. Asatekin (2005) ürünlerle ilgili beğenilerin kültürlerden 

etkilendiğini belirtmekte ve ürünlerin kültürel beğeniler düşünülerek tasarlanması 

gerektiğini belirtmektedir. Thackara (2000) ise tasarımcıların kendi zevklerini 

başkalarına dayatmaması ve öznellikten vazgeçmeleri gerektiğine değinmektedir. 

Oysa araştırmada yer alan tasarımcıların bakış açıları Asatekin (2005) ve Thackara 

(2000) ile ters düşmektedir. Örneğin Altun (2006) ürünün görsel karakterinin 

belirlenmesinin tasarımcının kendi inisiyatifinde olması gerektiğini söylemekte ve 

tasarımın sanatsal yönünü belirleyenin de bu inisiyatif olduğunu vurgulamaktadır. 

Armağan’da (2006) Altun’a (2006) benzer bir yaklaşımla ürünün kullanıma ve 

fonksiyonuna dair kullanıcılara başvursalar da ürünün tasarımının tamamen kendi 

sınırlarınca belirlendiğini iletmektedir. Araştırmada yer alan tasarımcılar bu anlamda 

Margolin’in (1997) geçmişte tasarımcıların toplumun görsel zevklerini arttırmak 

yönündeki çabalarının günümüzde de devam ettiğini göstermektedir. Örneğin 

Yalman (2006) Türkiye’yi takip ederek bir yere varılamayacağını düşünmekte ve 

Altun (2006) ise Türk zevklerinde yer alan akışkan ve hareketli formlar yerine 

İskandinav ülkelerindeki gibi daha net ve yalın formların tercih edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Görsel kararlar anlamında kullanıcılar tasarımcılarca göz önünde 
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bulundurulmazken bilinçli tercih yapmadıkları ve ithal mala olan merakları yüzünden 

de eleştirilmektedir. Bu iki özellikleri sebebiyle kullanıcı-odaklı tasarım 

çalışmalarının Türkiye’de yaygınlaşmaması ve endüstriyel tasarımcı kullanıcı 

ilişkisinin gelişmemesinde üçüncü nedenin de kullanıcılar olduğu belirtilmektedir.   

Belirtilen nedenlerden dolayı Türkiye’de endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi daha 

çok okur-yazar modeli ile sınırlı kalmaktadır. Bunun sonuçlarından biri olarak 

Türkiye’deki endüstriyel tasarımcıların çalışmaları Hasdoğan’ın (1993) tasarımın 

sistematik ve resmi olmayan, içgüdüsel bir çalışma olduğu yönündeki görüşlerini 

desteklemektedir. Tasarımcılar kullanıcılara süreçlerinde yer verdiklerini belirtseler 

de bunu sistematik bir çerçevede, bütün projelerde uyguladığını söyleyen kişi sayısı 

çok sınırlıdır. Sistematik uygulamalara ya Arçelik gibi büyük firmalarca her projede 

olmasa da yer verilmekte ya da T-Design gibi daha kalabalık ekiplerin olduğu 

tasarım danışmanlık ofislerince uygulanmaya çalışılmaktadır. Kimi zaman ise 

tasarımcılar kullanıcıya süreçlerinde yer verseler de bunu nihai ürüne yarar 

sağlayacak bir bilgiye çevirememekte ya da bu bilgileri yenilikçi ürünler geliştirecek 

şekilde kullanamamaktadırlar.  

Sistematik yöntemlere başvurma şansı yakalayamayan tasarımcılar projelerde 

ürünlerin kullanıcıları ve kullanımlarına dair ağrılıklı olarak Hasdoğan’ın (1993) 

ortaya koyduğu dört öngörü kaynağını kullanmaktadırlar. Kendi deneyimleri, kabul 

görmüş bilgiler, konu hakkında bilgi sahibi kişilerin sözleri ve kullanıcı temsil etmesi 

muhtemel kişilerden oluşan bu dört öngörü arasında ise Türkiye’de Hasdoğan’ın 

(1993) İngiltere çalışmasında da olduğu üzere ürün geliştirme süreçlerinde ağırlıklı 

olarak tasarımcıların sezilerine ve kendi deneyimlerine başvurulmaktadırlar. 

Tasarımcıların sezilerini doğru kullanabilmeleri ise bilgi birikimini gerektirmektedir. 

Bu noktada Cooper (2000) ve Lawson (1997) değindiği gibi tasarımcılara sosyal 

bilimlerden gelme bir takım araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve kullanıcı ile 

empati kurmanın yollarını öğretmek önem kazanmaktadır. Oysa görüşülen 

tasarımcıların hepsi aldıkları eğitimin bu alanda kendilerini bilgilendirmediğini 

söylemektedir. Sadece Yalman (2006) ve Ahıska (2006) yurtdışındaki tasarım 

eğitimleri sırasında oraya çıkan ürün kadar bu ürünün kullanıcılarca deneyiminin de 

üstünde durulduğunu belirtmektedirler. Akman (2006), Armağan (2006) ve 

Şekercioğlu (2006) ise Türk tasarımcılarında öznelliğin ağır bastığını söylemekte; 

Akman (2006) bu konuda Türk tasarım okullarında verilen eğitimin etkili olduğuna 
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değinmektedir. Bu kişilerin gözlemleri Rothstein’ın (2003) eğitim sisteminin 

tasarımcıların kendi bakış açısını geliştirmeye yönelik olduğu görüşünü destekler 

niteliktedir. Bu durumun bir sonucu olarak araştırmada yer alan endüstriyel 

tasarımcılarca yeni nesil tasarım mezunları kullanıcının, pazarın, müşterinin 

ihtiyacını anlayıp onu karşılamak yerine ürünlerde kendi imzasını bırakmaya 

odaklanmaktadır.  

Türk eğitim sistemi ve tasarımcıların öznel bakış açısı ürünlerin pazar başarısında 

olumsuz yönde etkili olabilmektedir. Araştırma kapsamında incelenen tasarımcılar 

ile anket çalışmasına katılan kullanıcılar profil olarak farklılık göstermektedirler. 

Görüşülen tasarımcıların hepsi İstanbul’da ikamet eden, 10 yılı aşkın iş tecrübesine 

sahip üniversite mezunu kişilerdir. Oysa kullanıcılar hem oturdukları şehir, hem 

meslekleri, hem eğitim seviyeleri açısından tasarımcılara göre çok daha fazla 

çeşitlilik göstermektedirler. Bu durum Lawson (1997), McDonagh ve diğerlerinin 

(2002) de belirttiği gibi tasarımcılar ile kullanıcılar arasında sosyal, kültürel ve 

ekonomik düzeyde farklılıklar olduğuna dair bir kanıt görevi görmektedir. Bunun 

yanı sıra Hsu ve diğerlerinin (1998) belirttiği gibi kullanıcıların ürünlere bakış açısı, 

yaklaşımı ve ürün formunun kullanıcıda uyandırdığı çağrışımlar tasarımcılardan çok 

farklı olduğu Türkiye özelinde de desteklenmektedir. Örneğin Güven (2006) ve 

Ahıska (2006) Yeni Rakı şişesini daha çok bir norm oluşturabilmek, “haptik algıda 

kuvvet” yaratabilmek için tasarlamışlardır. Bununla birlikte kullanıcıların %80’i bu 

şişede kadın figürü gördüklerini belirtmekte ve tutuş kolaylığı için yalpan ince beli 

kadın beline ve kadını belinden kavrama hissine benzetmektedirler. Biçim 

algısındaki bu farklar Tiryaki, Cezve ve Telve gibi Türk kültürü kökenli ve aşina 

olunan ürünlere benzeyen tasarımlarda azalmaktadır. 

Bu farklara rağmen Margolin’in (2002c) değindiği gibi tasarımcılarda birer 

kullanıcıdır ve Boess ve diğerlerinin değindiği gibi kendi deneyimlerinin kullanıcı 

temsil etmekte yararlı olacağını düşünmektedirler. Ama araştırma sonuçları daha çok 

Norman’ın (2002) tasarımcıların tipik bir kullanıcı olmadıkları yönündeki fikrini 

desteklemektedir. Oysaki Türk tasarımcıları da kendilerinin tipik bir kullanıcı 

olmadıklarını ima etseler de tasarım süreçlerinde kendilerini kullanıcılar yerine 

koymaya çalışmaktadırlar. Yalman (2006), Akman (2006), Şekercioğlu (2006), 

Altun (2006), Güven (2006) ve Ahıska (2006) ürün tasarım süreçlerinde kullanıcı 

araştırmalarına yer veremeseler de kendi deneyimlerini sürece aktardıklarını 
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belirtmektedirler. Kendilerini kullanıcı gibi düşünmeye çalışmakta, ürünü onların 

gözünden görmeyi denemekte, empati kurmayı amaçlamakta ve kararları bu gözle 

değerlendirmektedirler. Türkiye özelinde Sanders’ın (2001a) tasarımcı günümüzde 

ofisin dışına çıkıp, kullanıcılarla çalışmalar yürütmek zorunda kalmaktadır sözleri 

geçerli olmamakla birlikte, Rhea’nın (2003) tasarımcıların empati yetisi güçlü kişiler 

olması gerektiği fikri desteklenmektedir. Bununla birlikte Dreyfuss’un (1955) 

belirttiği gibi tasarımcı kahin değildir ve bu yetiler belli araştırma yönetmelerinin 

varlığında gelişmektedirler. Ancak Türk tasarımcılar kullanıcıyı araştırma için 

sistematik çalışmalar yürütme şansını yakalayamamaktadır. Bununla birlikte sıklıkla 

Hasdoğan’ın (1993) kullanıcı modeli olarak adlandırdığı kendi zihinlerinde bir 

kullanıcı oluşturma yaklaşımını benimsemektedir. Ancak bu kullanıcı modelleri 

Boess ve diğerlerinin (2002) değindiği gibi tasarımcının kendisine benzer özellikler 

taşımaktadır. Örneğin Yalman (2006) felsefelere ve kültürlere meraklıdır ve 

tasarladığı üç farklı ürünü içinde modellediği kullanıcıların birbirleri ile aynı 

olduğunu ve felsefeler ve kültürlere önem verdiğini belirtmektedir. 

Endüstriyel tasarımcı ile kullanıcı arasındaki ilişkinin yetersiz olması ve daha çok 

okur-yazar modeline dayanmasının sonuçlarından biri olarak Norman (2003) ve 

Hasdoğan (1993) tarafından belirtilen kullanıcı ürün uyuşmazlığı sorunları 

Türkiye’de de yaşanmaktadır. Margolin (2002c) tasarımcı ve üretici tarafından hayal 

edilen kullanıcı ile gerçek hayatta sıklıkla farklar olduğunu ve sistematik 

çalışmaların yürütülmediği ortamlarda bu farkların üründe kullanıcı deneyiminin göz 

ardı edilmesine sebep olduğu söylemektedir. Araştırmada yer alan ürünlerin hepsi bu 

farklılıklardan kaynaklanan problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. Örneğin T-

Cash yazarkasanın endüstriyel tasarımcısınca muadilleri arasındaki en büyük farkı 

sahte para tanıma özelliğidir. Bununla birlikte bu özellik kullanıcılar tarafından 

kullanılmamaktadır; yazarkasanın yanında hala sahte para tanımak için olan 

cihazlardan bulundurulmaktadır. T-Cash yazarkasa sahte para tanımlamak yönünde 

bir ihtiyacı belirlemek adına önemli bir adım atsa da bunun en iyi şekilde nasıl yerine 

getirileceği konusunda eksik kalmıştır. Zen lavaboda ise üründe musluk olarak 

duvara bağlı olanların seçilmesi gerektiğine dair hiçbir ipucu yer almadığından ürün 

tezgah muslukları ile de kullanılmaktadır. Ancak bu durumda kullanıma yönelik 

ciddi problemler oluşmakta ve hem etraf batmakta hem de ellerle musluk arasında 

hareket için alan kalmamaktadır. 
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Gerçek hayattaki kullanıcılar ve tasarımcıların zihnindekiler arasındaki farklar 

Hasdoğan’ın (1993) kullanıcı modeli olarak adlandırdığı hayali kullanıcıların gerçek 

kullanıcılar ile örtüşmediğini göstermektedir. Bu durumun nedenlerinin başında ise 

ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcıyı sistematik şekilde araştırmak için kullanılan 

yöntemlere başvurulmaması gelmektedir. Örneğin Zen lavabo tasarımcısı Yalman’ın 

(2006) öngördüğünün aksine Uzak Doğu felsefeleri ile ilgili olmayan, suyun 

varlığından keyif almayan kişiler ve arabesk müzik dinlenen gece kulüplerinde 

kullanılabilmektedir. Sunpride meyve suları firmanın sadık dediği kullanıcılar yerine 

çok daha nadir bu markanın meyve suyunu tercih eden bireylerce tüketilebilmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye’de kullanıcılar ürün geliştirme süreçlerinde sistematik bir 

şekilde araştırılmamakta; kullanıcı-odaklı tasarım yöntemlerine başvurulmamaktadır. 

Bu durumda ilk olarak firmalara ardından tasarımcılara bağlı nedenlere 

dayandırılmaktadır. Bu üç grubun konuya yaklaşımı sonucu endüstriyel tasarımcılar 

kullanıcılar ile bir araya gelememekte, bu kişilerle ilişki kuramamaktadırlar. Bu 

nedenle endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisi Türkiye’de okur-yazar modeli ile 

sınırlı kalmıştır. Bu model gereği yeterince tanımadığı kullanıcılarla empati kurmaya 

çalışan, kendilerini onların yerine koyan ve kendi deneyimlerini sürece aktaran 

tasarımcıların kullanıcı modelleri ile gerçek kullanıcılar çoğu zaman ciddi farklar 

göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak kullanıcı üründeki bilgileri net olarak 

okuyamamakta, ürün-kullanıcı ilişkisinde sorun yaşanmaktadır. 

8.3. Yeni Araştırma Alanları 

Yürütülen çalışma Türkiye’de endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin daha çok 

tasarımcılar tarafından kullanılan empati yetisi ile kurulmaya çalıştığını ortaya 

koymaktadır. Bunun yanı sıra endüstriyel tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin 

tanımlanmasına ve Türkiye özelindeki durumun belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu sayede eğitim kurumlarında yürütülen çalışmaların araştırılması ve endüstriyel 

tasarımcı-kullanıcı ilişkisinin geliştirilebilmesi için olanakların belirlenmesi adına da 

yeni araştırma alanları açacağı düşünülmüştür. 

Uygulanan çalışma endüstriyel tasarımcılar, üreticiler ve kullanıcılar ile yürütülmüş 

bir araştırmayı içermekle birlikte eğitim kurumlarının konu üzerine çalışmalarına yer 

vermemektedir. Günümüzde gittikçe önem kazanan kullanıcı-odaklı tasarım 

süreçlerinin eğitim kurumlarındaki sisteme herhangi bir etkisinin olup olmadığı 
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araştırılmamış; Türkiye özelinde daha faydalı olabilecek kullanıcı-odaklı tasarım 

yöntemlerinin Türk eğitim sistemine nasıl entegre edilebileceğine yer verilmemiştir.  

Bunlara ek olarak yürütülen çalışma Türkiye’de kullanıcı-odaklı tasarım 

yöntemlerini uygulamanın olanaklı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum 

Türkiye özelinde uygun modellerin geliştirilip geliştirilemeyeceği sorusunu gündeme 

getirmektedir. Bunun öncesinde var olan modellerin Türkiye özelindeki uygulama 

zorlukları ve problemlerinin çok iyi şekilde incelenmesi gerekmektedir. Buradan 

hareketle Türkiye özelinde geliştirilmesi gereken kullanıcı-odaklı tasarım 

modellerinde sorumluluğu kimin alabileceği ise önceden kestirilememektedir. Bu 

sorumluk kapsamında eğitim kurumlarına, endüstriyel tasarımcılara ve üreticilere 

düşen görevleri incelemek de bu araştırmanın devamında çalışılabilecek yeni alanlar 

arasında yer almaktadır. 

Ayrıca gerçekleştirilen araştırma hem zaman hem de maddi kısıtlar nedeni ile sınırlı 

sayıda kullanıcı, endüstriyel tasarımcı ve üreticinin katılımı ile yürütülmüştür. 

Türkiye’de kullanıcı-odaklı tasarımın durumu ve endüstriyel tasarımcı-kullanıcı 

ilişkisini anlamak için bu kadar dar kapsamlı bir çalışma tek başına yeterli 

olamamaktadır. Türkiye’deki bütün resmi çizebilmek için araştırma firmalarının da 

yardımı ile çok daha kapsamlı bir çalışma yürütmek gerekmektedir.  
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Ek_F 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Sunpride meyve suyunu ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 6 aydan az     6 ay -1 yıl     1 yıl – 2 yıl     2 yıl- 3 yıl     3 yıl – 4 yıl     4 yıldan fazla 

 

Ne sıklıkla Sunpride meyve suyu içiyorsunuz? 
 Hergün              Haftada birkaç kere              Haftada 1 kere              2 haftada bir kere     

 Ayda 1 kere      Daha seyrek 
 

Sunpride meyve suyunun daha çok hangi boyunu tüketiyorsunuz? 
 Küçük (500 ml)          Büyük (1 litre)  

 

Meyve suyunu kendiniz mi alıyorsunuz? 
 Evet.  

 Hayır. Meyve suyunu kim alıyor?                       
 

Meyve suyunu kendiniz için mi alıyorsunuz? 
 Evet.  

 Hayır. Meyve suyunu kimin için alıyorsunuz?                       
 

Sunpride meyve suyundan memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 
 

Meyve suyunuzu satın alırken, Sunpride yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 8’e kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

Şişesinin tasarımı  

Ürünün lezzeti  

Cam şişede satılması  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Şişesini başka amaçlar için kullanabilmem  

Diğer:                                                     

1 en çok önem verdiğiniz 
kriteri, 8 ise en az önem 

verdiğiniz kriteri temsil edecek 
şekilde sıralayabilir misiniz? 
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Sunpride meyve suyunu nerede, hangi sıklıkla tüketiyorsunuz?  

 

Rakiplerinin arasında Sunpride meyve suyunu seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

Sunpride meyve suyunun şişesinin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 
 

Sizce tasarımcısı Sunpride meyve suyunun şişesini tasarlarken neden esinlenmiş, 
şekline karar verirken nelerden ilham almış olabilir?       

 
 

Sizce şişenin tasarımcısı daha kalın ama daha alçak bir şişe yerine daha ince daha 
uzun bir şişe tasarlamış olabilir?         
  
 

Sizin için meyve suyunun şişesi, içindeki meyve suyu kadar önemli mi? 
 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

Tüketim Yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Evde       

İş yerimde       

Lokantada/Kafede       
Ayak üstü       

Yaz       

Kış       

Kahvaltıda       

Yemekte       

İki övün arası vakitlerde       

Diğer:       
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Sunpride meyve suyu şişesini, içindeki meyve suyunu tükettikten sonra başka 
amaçlar için kullanıyor musunuz? 

 Hayır.  

 Evet. Şişeyi ne saklmak niçin kullanıyorsunuz?                       

 

 
Sunpride meyve suyunu şu andaki şişesi yerine sağdaki gibi bir 
şişede satılıyor olsaydı yine de alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_G1 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               /   
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizi ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizi kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Cezve”yi kim aldı?                       

 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizden memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?               

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Elektrikli cezvenizi satın alırken, Arzum “Cezve” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Elektrikli cezvenizi hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Türk kahvesi yapmak için       

Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       
Yumurta haşlamak için       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezveyi seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

Elektrikli cezvenizin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Cezve”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 
Sizce tasarımcısı “Cezve”nin tutma sapını niye bu formda ve bu uzunlukta tasarlamış 
olabilir?    
  

 
Sizin için “Cezve”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Cezve”nizi nerede saklıyorsunuz?         

 
“Cezve”yi ne sıklıkla aşağıdaki mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       

İş yerimdeki mutfakta       
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Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   

 
“Cezve” yardımıyla Türk kahvesini siz mi yapıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Kim yapıyor?                       

 Bazen. Başka kim yapıyor?  

 
Ne sıklıkla Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ne sıklıkla “Cezve” ile hazırlanmış Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ürün tamamıyla aynı lezzete Türk kahvesi hazırlıyabilse 
ama sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de ürünü 
alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_G2 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İş yerinizin bulunduğu semt/şehir:                                      /   
 

İş yerinizdeki kişi sayısı:     1-3 kişi      4-6 kişi     6-8 kişi     8-10 kişi      10’dan fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizi ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizi kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Cezve”yi kim aldı?                       

 

Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezvenizden memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?               

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Elektrikli cezvenizi satın alırken, Arzum “Cezve” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Elektrikli cezvenizi hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Türk kahvesi yapmak için       

Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       
Yumurta haşlamak için       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında Arzum “Cezve” isimli elektrikli cezveyi seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

Elektrikli cezvenizin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Cezve”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 
Sizce tasarımcısı “Cezve”nin tutma sapını niye bu formda ve bu uzunlukta tasarlamış 
olabilir?    
  

 
Sizin için “Cezve”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Cezve”nizi nerede saklıyorsunuz?         

 
“Cezve”yi ne sıklıkla aşağıdaki mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       

İş yerimdeki mutfakta       
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Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   

 
“Cezve” yardımıyla Türk kahvesini siz mi yapıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Kim yapıyor?                       

 Bazen. Başka kim yapıyor?  

 
Ne sıklıkla Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ne sıklıkla “Cezve” ile hazırlanmış Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ürün tamamıyla aynı lezzete Türk kahvesi hazırlıyabilse 
ama sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de ürünü 
alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_H 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   

 
 

 239



B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arçelik “Steamo” ütünüzü ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Arçelik “Steamo” ütüyü kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. Ütüyü kim aldı?                       

 

Arçelik “Steamo” buharlı ütünüzden memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Ütünüzü satın alırken, Arçelik “Steamo” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Ütünüzü hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Ütüleme       

Soğuk havalarda kıyafetlerimi ısıtmak       
Giyisimi acil kurutmam gerekirse ütü 

yardımıyla kurutmaya çalışmak       

Saçlarıma şekil vermek       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında Arçelik Steamo ütüyü seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

Ütünüzün görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı ütüyü tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken nelerden 
ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Steamo”nun tutma koluna niye kontrol yerleştirmiş olabilir? 
  

 

Sizin için ütünüzün görünümü işlevi kadar önemli mi? 
 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

Ütünüzü nerede saklıyorsunuz? 
 

Ütünüzü nerede yapıyorsunuz? 

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Ütü masasında       
Tezgah, yatak gibi düz zeminlerin 

üzerinde       

Diğer:                                   
 

Eşyalarınızı siz mi ütülüyorsunuz? 
 Evet.  

 Hayır. Ütü işlerinizi kim yapıyor?                       

 Bazen. Başka kim hazırlıyor?  
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Ne sıklıkla ütü yapıyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ürün tamamıyla aynı işlevi yerine getiriyor olsa ama sağdaki gibi 
bir görünüme sahip olsa yine de ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_I1 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcısı olduğunuz ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, 
isteğinizi, kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz 

bilgiler, tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş      40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Telve”yi kim aldı?                       

 
Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasından memnun musunuz? 

 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 
Türk kahvesi makinanızı satın alırken, Arçelik “Telve” yönünde tercih yapmanızda 
aşağıdaki faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  
 Tasarımı  

Fonksiyonu  
Malzemesi  

Servis yaygınlığı  
Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  
Marka  

Kullanım kolaylığı  
Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Türk kahvesi makinanızı hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En 
çok Ço  k Ort  a Az Çok 

az Hiç 

Türk kahvesi hazırlamak için       
Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       
Yumurta haşlamak için       

Filtre kahve hazırlamak için       

Diğer:       
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Rakiplerinin arasında Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını seçme sebebiniz 
nedir?                 
 

 
“Telve”nin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  

 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Telve”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Telve”nin kahve pişirme haznelerini neleri göz önünde 
bulundurarak tasarlamış olabilir?      
  

 
Sizin için “Telve”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Telve”nizi nerede saklıyorsunuz?    

 

“Telve”nizi ne sıklıkla farklı mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       
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İş yerimdeki mutfakta       

Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   

 
“Telve” yardımıyla kahvenizi siz mi hazırlıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Kim hazırlıyor?                       

 Bazen. Başka kim hazırlıyor?  
 

Ne sıklıkla Türk kahvesi içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ne sıklıkla “Telve” ile hazırlanmış Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ürün tamamıyla aynı lezzete Türk kahvesi hazırlayabiliyor 
olsa ama sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de 
ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var. 

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_I2 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcısı olduğunuz ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, 
isteğinizi, kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz 

bilgiler, tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş      40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İş yerinizin bulunduğu semt/şehir:                                               / 
 

İş yerinizdeki kişi sayısı:     1-3 kişi      4-6 kişi     6-8 kişi     8-10 kişi      10’dan fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Telve”yi kim aldı?                       

 
Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasından memnun musunuz? 

 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 
Türk kahvesi makinanızı satın alırken, Arçelik “Telve” yönünde tercih yapmanızda 
aşağıdaki faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  
 Tasarımı  

Fonksiyonu  
Malzemesi  

Servis yaygınlığı  
Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  
Marka  

Kullanım kolaylığı  
Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Türk kahvesi makinanızı hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En 
çok Ço  k Ort  a Az Çok 

az Hiç 

Türk kahvesi hazırlamak için       
Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       
Yumurta haşlamak için       

Filtre kahve hazırlamak için       

Diğer:       
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Rakiplerinin arasında Arçelik “Telve” isimli Türk kahvesi makinasını seçme sebebiniz 
nedir?                 
 

 
“Telve”nin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  

 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Telve”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Telve”nin kahve pişirme haznelerini neleri göz önünde 
bulundurarak tasarlamış olabilir?      
  

 
Sizin için “Telve”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Telve”nizi nerede saklıyorsunuz?    

 

“Telve”nizi ne sıklıkla farklı mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       

 249



İş yerimdeki mutfakta       

Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   

 
“Telve” yardımıyla kahvenizi siz mi hazırlıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Kim hazırlıyor?                       

 Bazen. Başka kim hazırlıyor?  
 

Ne sıklıkla Türk kahvesi içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ne sıklıkla “Telve” ile hazırlanmış Türk kahvesi içiyorsunuz? 

 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 
Ürün tamamıyla aynı lezzete Türk kahvesi hazırlayabiliyor 
olsa ama sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de 
ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var. 

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_J1 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcısı olduğunuz ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, 
isteğinizi, kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz 

bilgiler, tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş      40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 6 aydan az     6 ay – 1 yıl     1 yıl – 2 yıl     2 yıl – 3 yıl     3 yıldan fazla 

 

Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Tiryaki”yi kim aldı?                       

 
Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasından memnun musunuz? 

 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 
 
Çay makinanızı satın alırken, Arçelik “Tiryaki” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
 
Çay makinanızı hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Çay demlemek için       

Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       

Yumurta haşlamak için       

Filtre kahve hazırlamak için       

Diğer:       
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Rakiplerinin arasında Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını seçme sebebiniz nedir? 
       
 
 
 

“Tiryaki”nin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Tiryaki”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Tiryaki”yi, piyasada cam ve plastikten üretilmiş bir alternatifi varken 
bir de niye paslanmaz çelik malzemeden tasarlamış olabilir?      

  

 
Sizin için “Tiryaki”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Tiryaki”nizi nerede saklıyorsunuz?    

 

“Tiryaki”nizi ne sıklıkla farklı mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       

İş yerimdeki mutfakta       
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Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   
 

“Tiryaki” yardımıyla çayınızı siz mi hazırlıyorsunuz? 
 Evet.  

 Hayır. Kim hazırlıyor?                       

 Bazen. Başka kim hazırlıyor?  
 

Ne sıklıkla çay içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 

Ne sıklıkla “Tiyaki” ile hazırlanmış çay içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 

Ürün tamamıyla aynı lezzete çay hazırlayabiliyor olsa ama 
sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de ürünü alır 
mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_J2 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcısı olduğunuz ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, 
isteğinizi, kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz 

bilgiler, tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş      40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İş yerinizin bulunduğu semt/şehir:                                               / 
 

İş yerinizdeki kişi sayısı:     1-3 kişi      4-6 kişi     6-8 kişi     8-10 kişi      10’dan fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 6 aydan az     6 ay – 1 yıl     1 yıl – 2 yıl     2 yıl – 3 yıl     3 yıldan fazla 

 

Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Tiryaki”yi kim aldı?                       

 
Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasından memnun musunuz? 

 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 
 
Çay makinanızı satın alırken, Arçelik “Tiryaki” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                    

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
 
Çay makinanızı hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Çay demlemek için       

Su ısıtmak için       

Süt ve benzeri içecekleri ısıtmak için       

Yumurta haşlamak için       

Filtre kahve hazırlamak için       

Diğer:       
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Rakiplerinin arasında Arçelik “Tiryaki” isimli çay makinasını seçme sebebiniz nedir? 
       
 
 
 

“Tiryaki”nin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Tiryaki”yi tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Tiryaki”yi, piyasada cam ve plastikten üretilmiş bir alternatifi varken 
bir de niye paslanmaz çelik malzemeden tasarlamış olabilir?      

  

 
Sizin için “Tiryaki”nin görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Tiryaki”nizi nerede saklıyorsunuz?    

 

“Tiryaki”nizi ne sıklıkla farklı mekanlarda kullanıyorsunuz? 

Kullanım yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Mutfakta       

Salonda       

Balkonda/Terasda/Bahçede       

İş yerimdeki masamda       

İş yerimdeki mutfakta       
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Uzun seyahatlerimde yanımda taşırım       

Diğer:                                   
 

“Tiryaki” yardımıyla çayınızı siz mi hazırlıyorsunuz? 
 Evet.  

 Hayır. Kim hazırlıyor?                       

 Bazen. Başka kim hazırlıyor?  
 

Ne sıklıkla çay içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 

Ne sıklıkla “Tiyaki” ile hazırlanmış çay içiyorsunuz? 
 Hergün       Haftada 3 kere      Haftada 1 kere       2 haftada bir kere      Daha seyrek 

 

Ürün tamamıyla aynı lezzete çay hazırlayabiliyor olsa ama 
sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de ürünü alır 
mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_K 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İş yerinizin bulunduğu semti/şehri:                                               / 
 

İş yerinizdeki kişi sayısı:     1-3 kişi      4-6 kişi     6-8 kişi     8-10 kişi      10’dan fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

Vestel “VS 6000-T” modelli yazarkasanızı  ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

Vestel “VS 6000-T” modelli yazarkasanızı kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. Yazarkasayı kim aldı?                       

 

Vestel yazarkasanızdan memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Yazarkasanızı satın alırken, Vestel “VS 6000-T” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                              

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Yazarkasanızı hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Fiş kesmek       

Para sahte mi, değil mi kontrol etmek       

Hesap yapmak       

Ürünlerin fiyatlarına bakmak       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında Vestel yazarkasayı seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

Yazarkasanızın görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı yazarkasayı tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken 
nelerden ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı yazarkasayı tasarlarken öncelikli olarak sizin hangi işlemleri 
yapmanızı kolaylaştırmaya amaçlamış olabilir?           
  

 
Sizin için yazarkasanızın görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

Yazarkasanız nerede duruyor? 

 
Yazakasayı siz mi kullanıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Kim kullanıyor?                       

 Bazen. Başka kim kullanıyor?  

 
Yazarkasanızı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

 Günde 10 defadan az                        Günde 10-30 defa                      Günde 30-50 defa    

 Günde 50 defadan fazla 
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Yazarkasa tamamıyla aynı işlevleri yerine getiriyor olsa 
ama sağdaki gibi bir görünüme sahip olsa yine de 
ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_L 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 
 
 
 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

“Yeni Rakı” isimli alkollü içkiyi ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 6 aydan az     6 ay -1 yıl     1 yıl – 2 yıl     2 yıl- 3 yıl     3 yıl – 4 yıl     4 yıldan fazla 

 

 
Ne sıklıkla alkollü içki olarak “Yeni Rakı” içiyorsunuz? 

 Hergün              Haftada birkaç kere              Haftada 1 kere              2 haftada bir kere     

 Ayda 1 kere      Daha seyrek 
 

 
“Yeni Rakı”nın daha çok hangi boyunu tüketiyorsunuz? 

 5 cl          20 cl          35 cl          70 cl          100 cl 
 

 
“Yeni Rakı”yı kendiniz mi alıyorsunuz? 

 Evet.  

 Hayır. Rakıyı kim alıyor?                       
 

 
“Yeni Rakı”dan memnun musunuz? 

 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 
 

Rakınızı satın alırken, “Yeni Rakı” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki faktörlerin 
etkisini 1’den 8’e kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

Şişesinin tasarımı  

Ürünün lezzeti  

Şeffaf renkli şişede satılması  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Şişenin ağzında emniyetinin bulunması   

Diğer:                                                     

1 en çok önem verdiğiniz 
kriteri, 8 ise en az önem 

verdiğiniz kriteri temsil edecek 
şekilde sıralayabilir misiniz? 
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“Yeni Rakı”yı nerede, hangi sıklıkla tüketiyorsunuz?  

 

Rakiplerinin arasında rakı olarak “Yeni Rakı”yı seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

“Yeni Rakı” şişesinin görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 
 

Sizce tasarımcısı “Yeni Rakı” şişesini tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar 
verirken nelerden ilham almış olabilir?       

 
 

Sizce şişenin tasarımcısı “Yeni Rakı” şişesinin belini niye ince formda tasarlamış 
olabilir?              
  
 

Sizin için “Yeni Rakı”nın şişesi, içindeki rakı kadar önemli mi? 
 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

Tüketim Yeri En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Evde       

Lokantada/Kafede       
İş yemeğinde       

Dostlarla sohbette       

Yaz       

Kış       

Yemek öncesi       

Yemekte       

Yemek sonrası       

Diğer:       
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“Yeni Rakı” şişesini, içindeki içkiyi tükettikten sonra başka amaçlar için kullanıyor 
musunuz? 

 Hayır.  

 Evet. Şişeyi ne saklmak niçin kullanıyorsunuz?                       

 

 
 
“Yeni Rakı” şu andaki şişesi yerine sağdaki gibi bir şişede satılıyor 
olsaydı yine de alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_M1 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 

 
 
A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İkamet ettiğiniz semt/şehir:                                               / 
 

Evli misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Evinizdeki kişi sayısı:       1       2       3       4       5 ve 5’den fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
 

Zen, Feng-Shui gibi Uzak Doğu felsefelerine meraklı mısınız?     Hayır                 Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

RocaKale “Zen” isimli lavabonuzu ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

RocaKale “Ze”n isimli lavabonuzu kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Zen”i kim aldı?                       

 

RocaKale “Zen” isimli lavabonuzdan memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Lavabonuzu satın alırken, RocaKale “Zen” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                              

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Lavabonuzu hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

 

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Elimi, yüzümü yıkamak       

Bebeğimin temizliğini yapmak       

Acil durumlarda çamaşır yıkamak       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında RocaKale “Zen” lavaboyu seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

“Zen” lavabonuzun görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Zen”i tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken nelerden 
ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Zen”i tasarlarken lavaboyu niye iki ayak üzerinde yükseltmeyi tercih 
etmiş olabilir?               
  

 
Sizin için lavabonuzun görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Zen” lavabonuz nerede durmakta? 

Kullanım yeri  

Kişisel banyomda  

Misafir banyosunda  

İşyerinde  
Diğer:                              
 
Lavabonuzu ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

 Günde 5 seferden az   5 - 10 kere arası   10 – 15 kere arası    Günde 20 kereden fazla  
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Ürün kalite olarak aynı standartta olsa ama sağdaki gibi 
bir görünüme sahip olsa yine de ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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Ek_M2 

Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütmekte olduğum Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek 
lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler “Endüstriyel Tasarımcı-Kullanıcı İlişkisi” 
konulu tezim için çok değerli olacak ve kişisel bilgileriniz tezde yer almaksızın değerlendirilecektir. 

 
Anket “Kişisel Bilgiler” ve “Ürün Bilgileri” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sorulara vereceğiniz 
cevaplar, tasarımcının bahsedilen ürünü tasarlarken kafasında modellediği kullanım profili ile günlük 

hayatta ürünün kullanımının ne kadar örtüştüğünü araştırmak amacıyla incelenecektir.  
 

Bu nedenle lütfen kullanıcı olarak ürünle ilgili her türlü fikrinizi, sorununuzu, yorumunuzu, isteğinizi, 
kendi kişisel beklentinizi ve zevkinizi bu ankete yansıtmaktan çekinmeyin. Sizin için değersiz bilgiler, 

tasarımcının kullanıcıyı anlaması yönünde çok önemli olabilir. 

 

 
 
A. KİŞİSEL BİLGİLER 
  

Cinsiyetiniz:       Bay           Bayan      
 

Yaş grubunuz:                                                                                                                                                  
 20 yaş altı       20-25 yaş       25-30 yaş       30-35 yaş       35-40 yaş       40-45 yaş             

 45-50 yaş       50-55 yaş       55-60 yaş       60-65 yaş       65-70 yaş      70 yaş üstü      
 

Eğitim durumunuz: 
 İlkokul      Ortaokul      Lise      Üniversite      Yüksek lisans      Hiçbiri 

 

Mesleğiniz:     
 

İş yerinizin bulunduğu semt/şehir:                                               / 
 

İş yerinizdeki kişi sayısı:     1-3 kişi      4-6 kişi     6-8 kişi     8-10 kişi      10’dan fazla 
 

Araba sahibi misiniz?       Hayır                         Evet   
 

Yabancı dil biliyor musunuz?       Hayır                         Evet   
 

Zen, Feng-Shui gibi Uzak Doğu felsefelerine meraklı mısınız?     Hayır                 Evet   
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B. ÜRÜN BİLGİLERİ 
 

RocaKale “Zen” isimli lavabonuzu ne kadar süredir kullanıyorsunuz? 
 1 aydan az     1 ay -3 ay     3 ay – 5ay     5 ay- 7 ay     7 aydan fazla 

 

RocaKale “Ze”n isimli lavabonuzu kendiniz mi aldınız? 
 Evet.  

 Hayır. “Zen”i kim aldı?                       

 

RocaKale “Zen” isimli lavabonuzdan memnun musunuz? 
 Evet. Niçin memnunsunuz?                       

 

 

 Hayır. Niçin memnun değilsiniz?                       

 

 

Lavabonuzu satın alırken, RocaKale “Zen” yönünde tercih yapmanızda aşağıdaki 
faktörlerin etkisini 1’den 10’a kadar sıralayabilir misiniz?  

Fiyatı  

 Tasarımı  

Fonksiyonu  

Malzemesi  

Servis yaygınlığı  

Kullanıcı tavsiyesi  

Reklam  

Marka  

Kullanım kolaylığı  

Kalite  

Diğer:                                              

1 en çok önem verdiğiniz kriteri, 10 ise 
en az önem verdiğiniz kriteri temsil 

edecek şekilde sıralayabilir misiniz? 

 
Lavabonuzu hangi amaçlar için, ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  

 

Kullanım şekli En çok Çok Orta Az Çok az Hiç 

Elimi, yüzümü yıkamak       

Bebeğimin temizliğini yapmak       

Acil durumlarda çamaşır yıkamak       

Diğer:                                   
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Rakiplerinin arasında RocaKale “Zen” lavaboyu seçme sebebiniz nedir? 
 
 
 
 

“Zen” lavabonuzun görünümünü nasıl buluyorsunuz?  
 Beğeniyorum. Nesini beğeniyorsunuz?                       

 

 

 Beğenmiyorum. Nesini beğenmiyorsunuz?                       

 

 

Sizce tasarımcısı “Zen”i tasarlarken neden esinlenmiş, şekline karar verirken nelerden 
ilham almış olabilir?       

 

 

Sizce tasarımcısı “Zen”i tasarlarken lavaboyu niye iki ayak üzerinde yükseltmeyi tercih 
etmiş olabilir?               
  

 
Sizin için lavabonuzun görünümü işlevi kadar önemli mi? 

 Önemli. Niçin?                       

 

 

 Önemli değil. Niçin?                       

 

 

“Zen” lavabonuz nerede durmakta? 

Kullanım yeri  

Kişisel banyomda  

Misafir banyosunda  

İşyerinde  
Diğer:                              
 
Lavabonuzu ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

 Günde 5 seferden az   5 - 10 kere arası   10 – 15 kere arası    Günde 20 kereden fazla  
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Ürün kalite olarak aynı standartta olsa ama sağdaki gibi 
bir görünüme sahip olsa yine de ürünü alır mıydınız? 

 Evet. Niçin?                       

 

 

 Hayır. Niçin?                       

 

 
 
Araştırmanın ileriki aşamalarında sizinle tekrar irtibata geçmemde bir sakınca var mı? 

 Var.  

 Yok. 

Vakit ayırdığınız ve bilgilerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. 
 
Anket cevaplarınızı aşağıdaki mail adresine gönderebilirsiniz. 
 
Işıl OYGÜR 
 
e-posta: isiloy@yahoo.com
 
telefon: 0 212 351 48 28 
  0 533 432 92 11 
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ÖZGEÇMİŞ 

1982 yılında Antalya, Türkiye’de doğdu. Orta öğrenimini Antalya Koleji Fen 
Lisesi’nde tamamlayarak 1999 senesinde dönem birinciliği derecesi ile mezun oldu. 
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nde yaptı. 2003 senesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm’ünü birincilik 
derecesi ile tamamladığı lisans eğitiminin ardından aynı sene İstanbul Teknik 
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 
2004-2006 yılları arasında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olduğu süre 
dahilinde Can Yalman Design tasarım danışmanlık ofisinde iki yıl süre ile ürün 
tasarımcısı olarak çalıştı. Halen İstanbul’da serbest tasarımcı olarak ürün tasarım 
çalışmaları yapmaya devam etmektedir.  
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